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301271
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ALA m2
1979

Säilyneisyys

1136
Tässä alueinventoinnissa läpikäyty Jokioisten valtion alueen rakennuskanta
on erityisen hyvin säilynyttä, mutta toisaalta merkittävä osa rakennuksista on

Animale

301275

1979

1637

vailla käyttöä. Osa MTTK:n 1970-luvun rakennuksista on jäänyt tyhjilleen
meineillään olevan organisaatiouudistuksen johdosta, eikä uusia käyttötarkoituksia ole määritelty. Laitosalueen 1900-l rakennuksista saha ja sosiaaliti-

Poikaskanala K1

301272

1979

444

larakennus ovat vailla käyttöä. Sahan entisessä hyöläämörakennuksessa on
kesäteatteritoimintaa. Maatalousrakennuksista poikaskanala (1957) ja Hakalan kasvihuone (1959, 1960) muutettiin lähinnä varastokäyttöön, kun uudet
laitosrakennukset korvasivat niiden toimintatarpeen 1970-luvulla. Entinen

Munivien kanala K2

301273

1979

1094

Valtion maitotalouskoelaitos ja -opistorakennus (1930) eli nykyinen Alimentum on kokenut melko suuria muutoksia, laajennusten ja sisätilojen järjestelyjen muodossa, vaikkakin sen 30-lukulainen päärakennusmassa on edelleen
dominantti ja hahmotettavissa.

Broilerikanala K3

301274

1979

517

Käyttötarkoitusten muutokset ovat kohdentuneet alueen vanhimpaan rakennuskantaan, joita on käsitelty erillisessä raportissa (2016). Etenkin kustavilaisen ajan maatalousrakennukset (Talli- ja maneesi, kivimaksiini, Impilinna ja

Alimentum

301297

1930

7841

Ilmala, luotaamo

301397

1976...(?)

197

Ilmala, pallotalo

301398

1976...(?)

41

Murula) ovat kokeneet nuorennusleikkauksia tai tulleet laajennetuksi.
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erillinen tutkimusraportti: Jokioisten kartano – rakennushistoriaselvitys pääISBN 978-952-7062-04-3

rakennuksesta ja suppeat selvitykset vanhimmasta rakennuskannasta 2016
(Arkkitehtitoimisto Okulus). Raportissa on selvitetty Jokioisten kartanoalueen

Va n ta a n Jo k i n i e mi
Entinen Ånäs’in Suomen maanviljelys-taloudellinen koelaitos
RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2014

varhaista rakennushistoriaa 1900-luvun alkuvuosikymmenille kohdentuen
niihin rakennuksiin jotka on suojeltu asetuksella valtion omistamista rakenRHS 2014

nuksista 480/85 ja/tai sisältyvät Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteri-

Etukannen kuva: 247-5118 VKM.

Käsillä oleva inventointi täydentää kuvaa kartanoalueen rakennushistoriasta

OKULUS

puistoa käsittelevä osuus.

Etukannen kuva: 247-5118 VKM.

portaaliin. Raportissa on myös kartanon ydinpihapiiriä, sen englantilaistyylistä
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Okulus
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viimeiseltä satavuotisjaksolta ja kattaa alueinventointitarkkuudella kaikki
Senaatti-kiinteistöjen omistamat rakennukset. Toinen aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus on Vantaan Jokiniemeä koskeva rakennushistoriaselvitys 2014
(Arkkitehtitoimisto Okulus). Vantaan Jokiniemi ja Jokioinen kytkeytyvät toisiinsa MTTK:n eli maatalouden tutkimuskeskuksen toiminnan kautta. MTTK
muutti 1970-…1980-luvulla Jokiniemestä Jokioisiin kun tutkimuskeskukselle

Jokioisten kar tano
MV HK 194209-18-388

RAKENNUSHISTORIASELVITYS PÄÄRAKENNUKSESTA JA SUPPEAT SELVITYKSET VANHIMMASTA
RAKENNUSKANNASTA 2016
Arkkitehtitoimisto
Okulus

rakennettiin kampusmainen laitosalue Olli Kivisen suunnitelmien mukaan.
Kytköksen johdosta inventointiraportissa on tuotu lyhyesti esiin MTTK:n toiminnan juuria.
Tarkemman fokuksen alla oleva kohde inventointiraportissa on entinen Valtion maitotalouskoelaitos ja –opistorakennus, jonka suunnitteli Jussi Paatela
ISBN 978-952-7062-70-8 (sid)

(valm. 1930). Rakennusta on käsitelty suppean rakennushistoriaselvityksen
verran otsikon Alimentum alla.

ISBN 978-952-7062-71-5 (PDF)
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Maanviljelys-taloudellinen koelaitos
Maanviljelys-taloudellinen koelaitos syntyi 1900-luvun taitteessa pitkän
valmisteluprosessin tuloksena, ja sitä edelsi Maanviljelyshallituksen perustaminen 1890-luvun alussa. Uuden, vuonna 1898 perustetun, mutta vasta
vuonna 1909 toimintansa aloittaneen koelaitoksen tarkoitus oli parempien
menetelmien, sopivan eläinten ruokinnan, kestävien viljelykasvien ja muiden
maatalouden produktiivisuutta lisäävien osa-alueiden tutkiminen ja kehittäminen. Koelaitoksen taustalla oli kysymys maan korkeamman maatalousopetuksen järjestämisestä, jota aluksi kaavailtiin jo perinteikkään Mustialan
maatalousopetuslaitoksen yhteyteen. Ratkaisuksi tuli kuitenkin perustaa uusia
professuureja Keisarilliseen Aleksanterin-Yliopistoon Helsinkiin sekä järjestää
niiden käyttöön tarvittavat fasiliteetit laboratorioineen ja koekenttineen. Koelaitos kuului taloudellisesti maanviljelyshallituksen piiriin, mutta toiminnallisesti se oli elimellinen osa yliopiston maanviljelystaloudellista osastoa. Organisatorinen palloilu senaatin, maanviljelyshallituksen ja yliopiston välillä tuotti
jo pian hankaluuksia, jotka saatiin ratkaistua vasta vuonna 1923 irrottamalla
koelaitos yliopistosta. Uudelleen nimetyn Maatalouskoelaitoksen hallinnolliseksi tasoksi perustettiin Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokunta, joka
toimi maatalousministeriön alaisuudessa. Keskusvaliokunnan alaisuudessa
taas toimivat eri koealojen tutkimusyksiköt.1
Vuonna 1904 Ånäs niminen tila ostettiin Vantaan Tikkurilasta, kohtuullisen
rautatieyhteyden etäisyydellä Helsingin yliopistolta, jonne koelaitos valmistui
vuosikymmenen lopulla. Laitoskokonaisuuteen kuului kaksi tutkimusrakennusta laitoksen henkilökunnan asuntoineen, paviljongit I ja II, sekä toistakymmentä rakennusta eri tutkimusalojen toimintoihin. Noin puolet 60 ha
maa-alasta oli jaettu tarkasti palstoitetuiksi tutkimuskentiksi.
Maanviljelys-taloudellista tutkimusta oli alusta alkaen tarkoitus ulottaa kaikkialle maahan. Jokiniemen koelaitoksen lisäksi erinäisten pienten koeasemien
tehtävä oli yhtäältä tukea tieteellistä tutkimustoimintaa, ja toisaalta valistaa
paikallisia maanviljelijöitä ja tehdä käytännönläheisiä kokeita ilmaston ja
Kartta vuodelta 1914 Vantaan Jokiniemen koelaitoksen tiluksista.
KA Rakh II Ida 56:95

muiden olosuhteiden puolesta toisistaan eroavissa paikoissa. Ensimmäiset
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Vantaan Jokiniemen koelaitos 1922, kuvassa etualalla
paviljonki II ja taustalla I. Latvusten yltä kurkistaa
säähavaintotorni. VKM 247-5124
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koeasemat, Hinnonmäen puutarhaviljelykoeasema ja Otavan kasvinviljelykoeasema, otettiin käyttöön vuosina 1918 ja 1919. Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokunnan perustamisen jälkeen koeasemia alettiin toden
teolla edistää ja koko maa jaettiin piireihin ja piirikohtaisiin koeasemiin. Ne
toimivat yliopistossa kouluttautuneiden asiantuntijoiden alaisuudessa ja yhteistyössä paikallisten maanviljelys- ja maatalousseurojen kanssa.2 Paikalliset
maanviljelijät saivat ilmoittautua peltoineen ”koekaniineiksi” maatalousneuvojien tai muiden paikallisten järjestöjen kautta, ja raportointia varten
keskusvaliokunta antoi ”koesuunnitelmat, suorittamisohjeet sekä kokeisiin
tarvittavat kaavakkeet... Maanviljelysseura toimittaa kokeen järjestämisen, ja
maanviljelysseuran tilausten mukaisesti lähettää maatalouden koetoiminnan
keskusvaliokunta paikalliskokeiden tarkastajan välityksellä kokeeseen tarvittavat lannoitteet, siemenet, koesuunnitelmat y.m.s koetilalle ilmaiseksi ja rahtiPohjois-Pohjanmaan koeasema eli Siikajoen Ruukki on hyvä esimerkki
maanviljelystaloudellisesta paikallistason tutkimusasemasta. Asema
perustettiin paikallisen maamieskoulun, Ruukin maatalousoppilaitoksen yhteyteen 1924. Kohde on RKY-kohde (4324). Kuva Ruukin maaseutuopisto, www.raahenedu.fi.

vapaasti.”3
Antti Elomaa tiivistää koeasemien intensiivisen perustamisajanjakson
1920–1930-luvulla näin: ”Kun otetaan huomioon maamme maatalouden
kehitysvaihe 1920-luvulla ja 1930-luvun alkuvuosina, voitaneen paikalliskoeja koeasematoimintaa pitää nuoren maan maataloustuotannon kohottamisen
kannalta tällä kaudella varsin tehokkaana viljelijäin valistusmuotona. Samalla se antoi aineistoa tutkimustoimintaa varten. Näistä kokeista saatiin joka
tapauksessa suoranaisia ohjeita lannoitusta, lajikevalintaa ja kasvinsuojelua
varten.”4 1930-luvun alussa toimineet koeasemat olivat Pohjois-Hämeen,
Satakunnan, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan
kasvinviljelyskoeasemat, Lounais-Suomen kasvinviljelys- ja puutarhakoeasema sekä Helsingin pitäjän sikatalouskoeasema.5 1930-luvulla laajentuneeseen Maatalouskoelaitokseen liitettiin myös vuonna 1925 perustettu maantutkimuslaitos.6

Maaningan Halolan kotieläintuotannon tutkimusyksikkö. Halolaan
perustettiin 1925 Kuopion maanviljelysseuran karjanhoitokoulu joka
myytiin 1930 Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokunnalle, jolloin
paikalle perustettiin kasvinviljelykoeasema, mutta tutkimus kohdentui
myöhemmin karjatalouteen. Suomen ensimmäinen varta vasten
koenavetaksi rakennettu 96-paikkainen parsinavetta rakennettiin vanhan navetan jatkoksi vuonna 1980. luke.fi > toimipaikat
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MTT:n vuoden 2014 kirjauksen mukaan tutkimuskeskuksella oli 14 toimipaikkaa
ympäri maata.28 Organisaatiouudistuksen (LUKE) jälkeen asia lienee tosin muuttunut.

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

MTT:n päätoimipaikka Jokioisissa, jossa suurin osa tutkimusosastoista ja
hallinto
Taloustutkimus Helsingin Viikin kampusalueella (A-talossa)
Maaningan Halolan kotieläintuotannon tutkimusyksikkö Pohjois-Savossa;
vanhan maatilan pohjalta rakennettu karjatalouden koeasema, jossa 1925
lähtien toiminut myös karjanhoitokoulu.29
Piikkiön kasvintuotannon tutkimusyksikkö Kaarinassa, jonka tutkimusalueena
puutarhatuotanto. Toiminut vuodesta 1927.
Ylistaron tutkimustila, jossa tehdään itävyys- ja viljatutkimusta Pohjanmaan
alueella
Sotkamon tutkimusasema Kainuussa, maanviljelyskulttuurin pohjoisrajalla,
jossa on tehty 1960-l lähtien hallatutkimusta ja nyttemmin yleistä kasvinviljelytutkimusta
Rovaniemen toimipiste yhteistyössä samoissa tiloissa toimivien Pro Agria
Lapin ja Metla Rovaniemen kanssa
Ruukki, Siikajoella Oulusta etelään, keskittynyt nurmi- ja lihanautatutkimukseen. Perustettu 1924.
Laukaan toimipiste, jonka tutkimusalue on puutarhanhoito
Vihti (myyty VTT:lle 2016)
Ypäjän hevostutkimustila
Kannus, kettujen hyvinvointitutkimuskeskus
Mikkelin Karilan tutkimusasema ja toimipiste yliopistokampuksella, keskittyen
luomutuotantoon
Oulun perunatutkimuksen laboratorio, Oulun yliopiston kampusalueella

Piikkiön kasvituotannon tutkimusyksikkö ja -asema Kaarinassa,
toiminut vuodesta 1927. luke.fi > toimipaikat

Maamme erinäiset maatalouden oppillaitokset ja opetusmaatilat, kuten
maaseutuopisto Tuorla, ovat yhdyskuntarakenteeltaan hyvin samankaltaisia maaviljelyksen ja maatalouden koeasemien kanssa, mutta ne eivät ole
kuuluneet MTTK:n toimintaorganisaatioon. Tuorla on RKY-kohde (1813)
www.virtuaali.info > opetusmaatilat
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Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)
Maatalouskoelaitoksen nopea laajeneminen koeasemineen 1930-luvun
taitteessa oli varsin lyhyt, vain noin 10 vuoden prosessi, jonka jälkeen tutkimusorganisaatio pysyi perusrakenteeltaan samana pitkään. 1950-luvulle
tultaessa maatalouskoelaitokseen kuului yhdeksän osastoa, joista suurin osa
toimi edelleen alkusijoillaan Jokiniemessä, kun taas maantutkimusosasto oli
Helsingissä, kasvinjalostus Jokioisissa ja puutarhaosasto Piikkiössä. Kasvien ja
eläinten jalostukseen ja eläinten hoitoon keskittyviä koeasemia oli toiminnassa kymmenen. Lisäksi koelaitoksella oli käytössään kiinteitä koekenttiä 14
paikkakunnalla.7
Sotien jälkeen tapahtunut voimakas kaupungistuminen muutti yhteiskunnan
elinkeinorakennetta – maataloudesta siirryttiin teollisuuteen ja palvelualoilVantaan Jokiniemen laitosrakennuskanta muodostui kolmessa vaiheessa: 1907-1910,
1938 ja 1962. 1960-luvun lopussa tilat olivat kuitenkin jo ahtaat ja muuttoa ja täysin
uuden laitoskokonaisuuden rakentamista alettiin selvittämään. Kuva kirjasta Kivinen,
Olli. 1973.

le. Muutokset maataloudessa 1950-luvulta eteenpäin olivat nekin nopeita:
”Hevoset syrjäytyivät traktoreiden ja leikkuupuimureiden tieltä. Maaseudun
sähköistyminen laajensi koneistusta pelloilta sisätiloihin ja lypsykoneet alkoivat
yleistyä. Koneistuminen ja automatisoituminen ulottuivat sikojen ruokinnasta
rehun ja lannan käsittelyyn.”8 Koska maatalous uudistui paljon ja nopeasti,
kohdistui myös maatalouden tutkimukseen muutospaineita. Rationalisoinnin
ja tehostamisen tarve johti organisaatiomuutokseen vuonna 1956. Keskusvaliokunnan alaisuudessa toimineet tutkimusyksiköt yhdistettiin laitokseksi
nimeltään Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK). Ajalle tyypilliseen tapaan
tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaamaan perustettiin tutkimuskeskuksen
neuvottelukunta, joka teki ekskursioita koeasemille ja joka vastasi toiminnan
ja yksiköiden tehostamisehdotuksista ja ”teki esityksiä maataloudelle taloudellisesti tärkeistä tutkimustehtävistä.”9 ”Laitoksen tehtävänä on johtaa ja hoitaa
kasvinjalostusalan tutkimusta ja näin ollen vastata siitä, että maassamme on
peltokasveistamme mahdollisimman hyvä lajikevalikoima sitä mukaa kuin

Viimeisiä maanviljelysteknillisiä kokeita Jokiniemessä 1970-luvulla,
ennen muuttoa Jokioisiin, missä perehdytään norjalaisen Öyjord-kylvökoneen toimintaan (kuva MTT).

laitoksen määrärahat ja muut resurssit tekevät sen mahdolliseksi. Lajikevalikoimassa on oltava lajikkeita jotka täyttävät maatalouden, kuluttajien, kaupan ja
teollisuuden vaatimuksen mahdollisimman hyvin.”10
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Jokiniemestä Jokioisiin
1960-luvulla Vantaan Jokiniemeen rakennettiin uusi maantutkimuslaboratorio, ja myös koeviljelysmaita yritettiin hankkia lähiseuduilta. Kasvavan
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Jokioisten alue eli ja hengitti kartanon maatalous- ja teollisuusympäristön tahdissa. Etualalla Oy Ferraria Ab:n työväenasuinalue.
Ferraria oli itsenäiseksi yhtiöksi eronnut kartanon vanhan ruukin
perillinen. Maiseman korkeimpana rakennuksena oli Valtion maitotalouskoelaitos ja -oppilaitos (A). Sen itäpuolella myllyt, siirappitehdas ja saha, pohjoispuolella navetta ja sikala sekä viljelykset. Kuva
1930-luvulta, kirjasta Yliaho, Timo, 1984.

pääkaupungin kupeessa sijainnut
Jokiniemi ei kuitenkaan enää riittänyt, kun tutkimusyksiköt laajensivat
alaansa, ja esimerkiksi kotieläinhoito-osasto aloitti 1960-luvun alussa
lihakarjan kasvatuskokeet. Siksi
1960-luvulla alettiinkin suunnitella
Jokioisiin muuttoa, jossa valtiolla oli
omistuksessaan 2127 ha maita, joista
päätilalla eli itse kartanoalueella 930
ha.11 Alueella oli myös jo vanhastaan
valtiollista koetoimintaa, kuten vuodesta 1930 aloittanut valtion maitotalouskoelaitos (kts. selvityksen osa
Alimentum) ja vuodesta 1928 alkaen
toiminut kasvinjalostusosasto.
1969 asetettu maatalouden tutkimus- ja tarkastuskomitea ehdotti
mietintönään Jokioisten kartanoiden
siirtämistä Maatalouden tutkimuskeskuksen hallintaan sekä tutkimuskeskuksen Vantaan Jokiniemessä olevien laitosten siirtämistä Jokioisiin.12 Vuonna

sa, joka teki kartanoalueen rakennus- ja kulttuurihistoriallisen tarkastelun.

1971 eduskunta antoi periaatepäätöksen laitosten siirrosta, josta seurasi

Selvitykseen pohjaava suunnitelma laitosten sijoittelusta alueelle hyväksyttiin

Rakennushallituksen toimeenpanemana siirtohankkeen valmistelu: ”Raken-

ja Olli Kivisen toimisto jatkoi työtä laitosrakennusten suunnittelijana. Vuosien

nushallitus antoi 1972 sopimuksen perusteella Arkkitehtitoimisto Olli Kivisen

1978–1983 aikana tutkimuskeskus muutti kokonaisuudessaan Jokioisiin, jos-

sekä myöhemmin määrättävien muiden konsulttien tehtäväksi maankäytön-

kaan ei sulassa sovussa: monet vastustivat kauas yliopistosta ja ministeriöistä

suunnitelman laatimisen Jokioisten kunnan keskustassa olevalle valtion omis-

siirtymistä, ja ”Tutkimuskeskuksen siirrosta kiisteltiin lehdissä useita vuosia, ja

tamalle alueelle”.13 Toimeksiannosta valmistui 1973 maankäytön selvitys eri

jopa oikeusasiamies sai käsiteltäväkseen kanteen muuton laittomuudesta.”14

vaihtoehtoineen yhteistyössä Museoviraston rakennushistorian osaston kans-

15
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’Molekyläärinen’ kampusrakenne
Kun tutkimuskeskuksen siirtoa Jokioisiin vasta komiteoiden tasolla valmisteltiin, rakentui samaan aikaan Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitos Jokioisten
valtion alueelle. Toimisto- ja laboratoriorakennus sijoittui noin 1 km etäisyydelle
kartanon päärakennuksesta itäkoilliseen (ei ole enää Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa).15 Aiemmin laitoksella ei ollut omia rakennuksia, vaikka se kartanon alueella
oli toiminut vuodesta 1928 lähtien. Alueelle oli sijoittunut myös ilmatieteenlaitos,
jolla oli oma säähavaintoasema (Ilmala) em. kasvinjalostuslaitoksen pohjoispuolella,
Ilmalantien varressa. 1969 asetettu maatalouden tutkimus- ja tarkastuskomitea ehdotti, että tutkimuskeskus olisi sijoitettu ”jo olemassa olevan kasvinjalostuslaitoksen ja
Ilmalan väliselle alueelle melko tiiviisti toisiinsa kytkettyinä”.16 Suunnitelman oli laatinut arkkitehti Osmo Sipari, joka oli suunnitellut MTTK:n laitosrakennukset (1964)
Vantaan Jokiniemeen. Periaate ei kuitenkaan tyydyttänyt, vaan osastojen välisiä
liikenneyhteyksiä, ryhmittelyä ja yhteistoimintaa selvittänyt liikennetutkimusryhmä
päätyi ehdottamaan ”laitosten väljää keskitystä päätilalle”.17 Liikennetutkimusryhmä
ei nimestään huolimatta ollut mikään liikenneinsinöörivetoinen komitea, vaan koOlli Kivinen 1973, maankäytönsuunnitelma.

koonpanon muodostivat erinäisten MTTK:n osastojen kokeneet tutkijat. Näin perustus kampusmaisen laitosalueen luomiseksi oli asetettu.
Eri sijoitusvaihtoehtoja haarukoitiin olevan 6, joita vertailemalla päädyttiin seuraavasti kirjattuun ratkaisuun (5):18
-

Laitokset sijoittuvat kartanon rakennusten pohjoispuolella olevan peltoaukean reunoille

-

Laitokset voidaan sijoittaa kantaville moreenialueille, joskin osa yhteisistä
palveluista joutuisi paalutettavalle peltoalueelle

-

Kunnallisteknisesti alue on helposti rakennettavissa

-

Matalasti (2) rakennettuna ja hoitamalla keskeisten palvelurakennusten kytkeminen viereisiin laitoksiin sekä ympäristön istuttaminen liittyisi rakennettu
miljöö hyvin ympäristöön

-

Rakennusten suuntaus voisi peltoaukeaman etelälaidalla olla kartanon
koordinaatistossa ja pohjoislaidalla kasvihuoneiden ja Humppilantien
koordinaatistossa

-

Yhteyden koetiloille ja tieverkostoon ovat helpot järjestää

-

Vaiheittain rakentamiselle alue ei aseta esteitä

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

Kuva 1980-l. Jokioisten kartano.
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Ehdotukseen sisältyi toteuttamatta jäänyt ratkaisu sijoittaa ruokala- ja
kokousrakennus kartanon talouspihan pihapiiriin, nykyisen kalustorakennuksen (301198) paikalle (kartassa nro 1). Ajatuksena oli sitoa uusi laitosalue ja
vanha kartanoalue astetta tiiviimmin toisiinsa, olihan kartanorakennukseen
tulossa MTTK:n hallintotoimisto. Museovirasto (Elias Härö ja Antero Sinisalo)
oli myönteinen ratkaisulle: ”Rakennushistorian osasto on alustavassa luokituksessaan 13.12.1972 pitänyt näin ollen purettavaksi edellytettyä [kalusto-]
vajaa [301198] ympäristön kannalta tärkeänä, tarkoittaen tällöin lähinnä sen
sijaintia eikä rakennusta sinänsä. Uusi vaihtoehto saattaa olla nykyistä tilannetta edullisempi”.19 Tuntemattomasta syystä ratkaisu ei kuitenkaan edennyt toteutukseen vaan kokousrakennus, eli nykyinen Datum, rakennettiin
samaan rakennusryhmään laitosalueen muiden osastojen kanssa. Jäntevä
yhteys kartanon vanhan alueen ja pohjoispuolen uuden laitosalueen välille
jäi muodostumatta.
Huonetilaohjelman pohjalta laadittiin periaateratkaisu laitosrakennusten sommittelusta. Suunnittelua ohjasi inspiraatio atomien keskinäisestä
järjestymisestä ja yhdisteiden muodostamisen analogioista, missä osastot
kytkeytyivät kaksittain toisiinsa muodostaen laitospareja. ”Laitosparien joukko muodostaa molekyläärisen rakenteen, jota sitovat yhteystarpeet toisiin
laitoksiin, erilaisiin niiden toimintoihin liittyviin kartanon tiloihin ja yhteyksiin
palveluihin”.20 Selvityksessä laitospareiksi oli ehdotettu 1) tuhoeläin- ja kasvitautien tutkimuslaitos, 2) kotieläinjalostus- ja kotieläinhoidon tutkimuslaitos
ja 3) maanviljelyskemian ja –fysiikan laitos ja kasvinviljelylaitos. Kytkemällä
laitoksia pareiksi ”niiden samanlaiset aputilat on voitu ryhmitellä suuremmiksi, käytössä joustavammiksi ja taloudellisemmiksi kokonaisuuksiksi.”21
Kemiallisorgaaninen rakenne jatkui myös asemakaavatasolla: ”rakennusten
ryhmittely siten, että laitosten yhteiset palvelut – ravintola, kokoustilat, keskuslaboratorio, ATK, jne. – ’kasvavat’ kartanon nykyisestä rakennusryhmästä
kohti peltoaukeamaa”.22

Olli Kivinen 1973, maankäytönsuunnitelma.
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Olli Kivinen 1973, maankäytönsuunnitelma, vaihtoehto A.
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1980-luvulta nykypäivään
Fuusioituminen ja tehostaminen ovat kuuluneet monien valtionorganisaatioiden historiaan viime vuosikymmeninä, eikä maatalouden tutkimuskeskus
(MTTK) ole poikkeus. Maatalouden tutkimuskeskus sai alaisuuteensa ensin
1980-luvula Martensin vihannestutkimusaseman ja seuraavaksi Kannuksessa
sijainneen turkistalouden tutkimusaseman. Vuonna 1989 maitotalouden
tutkimuslaitos liitettiin Maatalouden tutkimuskeskukseen nimellä elintarvikkeiden tutkimuslaitos, ja joukkoon liittyivät samana vuonna myös Valtion
hevosjalostuslaitos ja Maatalouden kehittämiskeskus Partala.23 MTTK:n ja
Vakolan (eli valtion maatalousteknologisen tutkimuslaitoksen) yhdistymisen
jälkeen vuonna 1993 käyttöön otettiin lyhenne MTT. Yhdistämisen taustalla
oli halu parantaa siihen asti liian vaatimattomana pidettyä yhteistyötä maataloustutkimuksen eri haarojen välillä.24 1990-luvulla MTT:tä luonnehdittiinkin
maa- ja metsätalousministeriön alaiseksi sektoritutkimuslaitokseksi.25
Yritys parantaa maatalouden liiketaloudellista kannattavuutta ja kilpailukykyä
sekä saattaa yhä useampia tutkimusaloja saman katto-organisaation alle ja
kaupallistaa entistä tehokkaammin tutkimustuloksia oli seuraavan yhdistymisen perustana. Vuonna 2001 Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
(MTTL) ja MTT organisoituivat uuden nimen alle: Maa- ja elintarvikkeiden
tutkimuskeskus.26 Jo vuonna 2006 astui voimaan uusi organisaatiomuutos,
jonka myötä biotekniikka- ja elintarviketutkimus, kotieläintuotannon tutkimus, kasvintuotannon tutkimus, taloustutkimus, ympäristötutkimus ja teknologiatutkimus ryhmiteltiin uudestaan. Vuonna 2015 MTT, Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riistantutkimuslaitos (RKTL) ja Tiken tilastotuotanto yhdistyivät
Luonnonvarakeskukseksi (LUKE).27
Forssan lehti 29.6.1984
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Lopuksi
MTT:n organisaatiorakenteessa ja historiassa Jokioisten tutkimuskeskus on ollut
ehdoton keskuslaitos, niin toimintojen ja osastojen moninaisuudessa kuin laitosrakennuskannan rikkaudessa. Muut toimipisteet ovat paikallisia pienehköjä
yksikköjä joiden tutkimus on rajattu kapeaan sektoriin, ja niiden rakentamisen resurssointi on vaatimatonta Jokioisiin verraten. Vuonna 1898 perustettu
maanviljelys-taloudellinen koelaitos, ja sen vuosisadan alussa rakentunut Ånäs’in
eli Vantaan Jokiniemen koelaitosalue, on se siemen joka kylvettiin versoamaan
suomalaista kasvinjalostuksen, maatalouden ja kotieläinhoidon tutkimusta. Tutkimustilat Jokiniemessä kasvoivat vaiheittain, kunnes koko organisaatiolle tuli
löytää entistä laajempi toimintaympäristö. Laitosten sijoittamisessa Jokioisiin on
historiallinen heijastuma Jokiniemen rakennusprosessiin, missä 1900-luvun alun
kansallisromanttisesti sommiteltuun laitosympäristöön lisättiin ensin rationaalisen
uudelleen järjestelyn mukanaan tuonut laboratorio 1938 ja vuonna 1962 moniaalle levittäytynyt litteä laitosrakennus. Jokioisissa lähtökohtana oli puolestaan
kustavilainen kartanomiljöö sekä täydessä toiminnassa oleva maatalousteollisuusalue: navetat ja sikalat, maitotaloustutkimuskeskus ja –opisto, mylly, turvepehku- ja siirappitehdas, saha ja höyläämö, Ferrarian naulatehdas sekä vuosisa-

Paviljonki I Jokiniemeen, Henrik Reinhold
Helin, 1906. KA RAkh II Ida 42:4

taisesti viljellyt maa-alueet. Maa-alaa oli käytössä yltäkylläisesti ja laajennusvaraa
loputtomiin (>2000 ha). Osastot tuli (vain) sovittaa harkitulla ja toiminnallisesti
rationaalisella tavalla ympäristöön. Kun rajat Jokiniemessä tulivat vastaan, jatkoi
laitosalue evoluutiotaan Jokioisissa. MTT:n Jokioisten laitosalueen mittakaavalle
löytyy yhtymäkohtia yliopistollisista kampuksista (Viikki, Otaniemi), mutta maatalouden tutkimuslaitoksena se on Suomessa ainutkertainen ja erityinen, kuten
historiallinen edeltäjänsä Jokiniemi.

MTTK:n keskuslaboratorio ja maantutkimuslaitos
Jokioisiin. Olli Kivinen 1978. Senaatti TRE.
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301195

Vanha kellari

Vanha rakennusnumero

003

Käyttötarkoitus, nykyinen

ei käytössä

Käyttötarkoitus, alun perin

Juureskellari (tms. elintarvikevarasto)

Suunnittelija

---

Valmistumisvuosi

1930 (?)

Inventointi 1973

Bruttoala m2

138

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

”Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti
arvokkaan rakennuksen rakennusala” (d)

MTTK alue osa II, asemakaava
1975

Huomio / viite

Muutosvaiheet

Vanha kellari
Kartanon eduspihalla on maakellari, nykyisin nimeltään ”vanha kellari”.
Kellarin seinät ovat luonnonkivirakennetta. Katto ja sisäänkäyntiä rajaava
edusseinä on valettu betonista. Betoniholvi on poikkileikkaukseltaan kaari.
Rakenne on peitetty maakerroksella.
Maakellari ei esiinny vanhoissa kartoissa eikä siitä ole tiedossa rakennuspiirustuksia. Sen päärakennusta lähellä oleva sijainti kielii että kyseessä olisi
vanha päärakennusten talouskellarin paikka. Kellarin luonnonkivirunko olisi
siten siltä rakennustoimien jaksolta, 1700-l ja 1800-l vaihteesta, jolloin kartanon päärakennus apurakennuksineen von Willebrandin toimesta pystytettiin.
Näin ollen betonirakenteet liittyisivät puolestaan nuorempaan uudistustoimeen ja rakennukselle aiemmin arvioitu ikä ”1930” olisi tästä periytyvä.

Jokioinen - INV

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

23

Kuva Rainer
Knapas 1972. MV
RHO 39236
Kellarin pohjamuoto sisältää
keskikäytävän ja sen molemmin
puolin sijoitettuja varastoja. Ulkoseinät ovat laastilla saumattua
luonnonkiviladontaa, väliseinät
ja holvi betonivalua.

Täyttöaukko ja sen
vaurioitunut suojaluukku.
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301197

Pesuhalli

Vanha rakennusnumero

005

Käyttötarkoitus, nykyinen

Ajokaluston pesuhalli

Käyttötarkoitus, alun perin

Ajokaluston pesuhalli

Suunnittelija

Hämeen rakennuspiirin arkkitehtiyksikkö /
Irmeli Kaartokallio

Valmistumisvuosi

1994

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

88

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

---

Huomio / viite

Muutosvaiheet

Pesuhalli
Hämeen piirirakennuskonttorin suunnittelema MTT:n ajoneuvojen pesuhalli.
Se on sijoitettu maneesirakennuksen pihapiiriin, osaksi niitä autohuollon
toimintoja joita maneesissa ja sen sisäpihalla on ollut jo vanhastaan. Rakennuksen seinät on tehty peltielementeistä. Torppamainen ulkoasu pyrkii
liittämään rakennuksen osaksi Tallimäen punamullattujen satulakattoisten
asuinrakennusten ryhmää, erotuksena kustavilaisista talousrakennuksista.
Valiomuotoisen rakennuksen sivustalla on lisäksi pieni lämmönjakohuone.
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Ark-suunnitelma 1994. Hämeen rakennuspiiri.
Senaatti TRE.

Jokioinen - INV
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301198

Kalustorakennus

Vanha rakennusnumero

006

Käyttötarkoitus, nykyinen

Ajokaluston suojarakennus

Käyttötarkoitus, alun perin

Ajokaluston suojarakennus

Suunnittelija

---

Valmistumisvuosi

1952

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

1471

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

---

Huomio / viite

Muutosvaiheet
1980-l (?) Tiilikate > peltikate

Valokuvat

Kalustorakennus
L-muotoinen rakennus on rekisteritietojen mukaan rakennettu 1952. Siitä ei ole
tiedossa piirustusdokumentteja. Samalla paikalla on sijainnut jo aiemmin L-muotoinen puurakenteinen maatalousrakennus, ”vaunuliiteri”, jonka kalustorakennus
on korvannut. Nykyrakennus vastaa muodonannoltaan ja suhteiltaan edeltäjäänsä, mutta aukotus ja kattomuotojen leikkaus ovat poikkeavat. Samoin kartta- ja
valokuvavertailun perusteella nykyrakennus sijaitsee hieman lännempänä kuin
sen edeltäjänsä. Pääpiirteissään nykyrakennus on vanhan vaunuliiterin uudelleenrakennettu versio.
Puurunkoinen kylmä rakennus on tehty pulttaamalla yhteenliitetyistä piiruista ja
perustettu matalan betonisokkelin ja -pilarien varaan. Rakennuksessa on aiemmin
ja oletettavasti alun perin ollut betonitiilikatto, joka sittemmin on muutettu peltikatteeksi.

Paikalla aiemmin sijainnut vaunuliiteri. Kuva kirjasta Jokioisten
Lions Club, 1995. Kuva Veljekset Selkälä 1930-l.

Jokioinen - INV
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MV RHO 39247. Kuva Knapas, 1972.
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Kuva tiettävästi 1980-luvulta. Jokioisten kartano.
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301199

Tallimäki asuinrakennus

Vanha rakennusnumero

007

Käyttötarkoitus, nykyinen

Asuinrakennus

Käyttötarkoitus, alun perin

Asuinrakennus

Suunnittelija

Jussi ja Toivo Paatela

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

Huomio / viite

(rakennuksessa ei ollut mahdollista vierailla sen yksityisestä
asuinkäytöstä johtuen)

Valmistumisvuosi

1930 (?) vai 1920-l

Projektila, Senaatti

Bruttoala m

353

Projektila, Senaatti

”Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti
arvokkaan rakennuksen rakennusala” (d)

MTTK alue osa II, asemakaava
1975

2

Rakennussuojelu
Muutosvaiheet

1987 / 1992 Peruskorjaus, Hämeen piirirakennustoimisto,
Irmeli Kaartokallio

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Tallimäki asuinrakennus
Suhteiltaan jäntevä kahden perheen asuinrakennus sijaitsee Tallimäen alueella. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Jussi ja Toivo Paatela, ja suunnitelmissa rakennus on otsikoitu ”wäenrakennus”. Suunnitelmassa, arkistossa
olevassa kopiossa, ei ole päiväystä, mutta on oletettavaa, että suunnitelma
on laadittu 1920-luvulla ja rekisteritieto rakennusvuodesta 1930 on mahdollisesti virhe. Etenkin suunnitelmassa rakennuksen 1920-lukulainen uusklassinen ulkomuoto on ilmeinen. Rakennus on myös rinnastettavissa toiseen
Paateloiden suunnittelemaan wäenrakennukseen Jokoisiin, jonka päiväys on
(varauksin) vuodelle 1920. Kolmanneksi Paateloiden yhteinen toimiston pito
päättyi vuonna 1929.
Museoviraston inventoinnin 1973 mukaan kyseessä on (oli) ”tallimestarin,
nyk. varastonhoitajan asuinrakennus”. Peruskorjauksen yhteydessä laaditun
suunnitelman mukaan rakennus on hirsirakenteinen. Rakennuksen alla on
pienet kellaritilat.
Vuoden 1987 / 1992 suunnitelmien mukaan rakennus peruskorjattiin: WCja keittiötilat uudistettiin ja huonejärjestystä vaihdettiin aputilojen osalta;
rakennuksen ulkovaippa (seinät, lattiat, katot) lisälämmöneristettiin sisäpuolelta; ulkoverhous uusittiin osittain; ikkunat kunnostettiin ja ulko-ovet uusittiin; päätyihin rakennettiin uudet katokset; tiilikate uusittiin.
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HMA, Jokioisten kartanon arkisto II: rakennuspiirustuksia. Päiväämätön suunnitelma, kopio.
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Peruskerros

Kellarit
Peruskorjauksen 1992 suunnitelmat. Hämeen
piirirakennustoimisto / Irmeli Kaartokallio.
Senaatti TRE.

Lisäeristysvaippa, suunnitelman
mukaan mineraalivillaa.
Kuva Rainer Knapas 1972. MV Rho 39248.

Jokioinen - INV
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Paateloiden suunnitelmissa esiintyvä tiukka ja
umpeen laudoitettu räystäs, ikkunoiden kehyslaudoituksen malli ja ikkunat
ovat säilyneet.
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301200

Vaja

Vanha rakennusnumero

008

Käyttötarkoitus, nykyinen

Varasto / autotalli

Käyttötarkoitus, alun perin

Varasto, huussi, vaja

Suunnittelija

---

Valmistumisvuosi

1930

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

125

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

”Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti
arvokkaan rakennuksen rakennusala” (d)

MTTK alue osa II, asemakaava
1975

Huomio / viite

Muutosvaiheet

Vaja
Rakennuksesta ei ole tiedossa piirustusdokumentteja. Rakennukseen ei ollut
pääsyä kuin osittain. Käyttötarkoitukseltaan rakennus lienee toiminut Tallimäen työväen asuntojen apurakennuksena ja on mahdollista, että sen toteutus
liittyy kiinteästi Tallimäen asuinrakennuksen (301199) rakennusvaiheeseen.
Museoviraston inventointi 1973 mainitsee rakennusvuodeksi 1930, lisähuomioilla ”rakennus jätetty arvioimatta”.
Rakennuksen pohjoissivulla on sarja leveitä talliovia, läntisessä päädyssä
huussi ja eteläisellä sivustalla 3 ovea. Muutoin puurakenteisen rakennuksen
eteläsivu / keskialue on muurattu käsin tehdyistä sementtitiilistä. Kate on
sementtikattotiiltä.

Jokioinen - INV
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Kuva Rainer Knapas 1972. MV Rho
39260
Rakennuksen eteläsivun
sementtitiilimuurausta.
Huussi rakennuksen
luoteiskulmassa.

33
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301201

Perälä asuinrakennus

Vanha rakennusnumero

009

Käyttötarkoitus, nykyinen

Asuinrakennus

Käyttötarkoitus, alun perin

Asuinrakennus

Suunnittelija

---

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

Huomio / viite

(rakennuksessa ei ollut mahdollista vierailla sen yksityisestä
asuinkäytöstä johtuen)

Valmistumisvuosi

1900 (?)

Projektila, Senaatti

Bruttoala m

45

Projektila, Senaatti

”Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti
arvokkaan rakennuksen rakennusala” (d)

MTTK alue osa II, asemakaava
1975

2

Rakennussuojelu
Muutosvaiheet

2003 Peruskorjaus (?)

Projektila, Senaatti

Perälä asuinrakennus
Oletettavasti 1800-l lopulla rakennetusta pienestä ja ryhdikkäästä asuinrakennuksesta ei ole tiedossa vanhoja piirustusdokumentteja. Vuodelta 1978
on Hämeen piirirakennustoimiston laatima ajantasapiirustus julkisivuista ja
vuodelta 2003 pohjapiirustus, jolloin rakennuksen sisätiloja lienee laajamittaisesti kunnostettu. Oletettavasti samassa yhteydessä ikkunat on uusittu
alumiini-puu-ikkunoiksi. Rakennus esiintynee kartassa (alla) vuodelta ~1920,
mutta vailla selitteitä. Viereinen rakennus 22 oli silloin ”pehtoorin kanala”, ja
pehtoorin asuinrakennus puolestaan nro 21.

Yhdistelmäkartta jossa pohjalla ~1920 kartta ja päällä nykytila.
Vanha kartta, Jokioisten kartano.

Jokioinen - INV

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

Kuva Rainer Knapas 1972. MV Rho 39250.

Rakennuksen räystäspuiden muotoilu,
T-karmi-ikkunat ja
etenkin ikkunakehysten ristikkäispäätteet
sekä syrjien viistoudet
viittaavat muodonannoltaan 1800-l lopun
uusgoottilaiseen rakennustyyliin.

Pohjapiirustus vuodelta 2003. Senaatti TRE
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301203

Varasto

Vanha rakennusnumero

011

Käyttötarkoitus, nykyinen

Varasto / ei käytössä (kylmä)

Käyttötarkoitus, alun perin

Poikaskanala

Suunnittelija

---

Valmistumisvuosi

1957

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

239

Projektila, Senaatti

Huomio / viite

Rakennussuojelu
Muutosvaiheet

Varasto
Suunnittelija

Vuoden 1957 piirustuksen mukaan rakennus on suunniteltu poikaskanalaksi.
Rakennuksen pohjamuoto (20,5 x 10,5 m) käsittää suuren poikaskanalahuoneen, kaksi pienempää huonetta hautomoa ja rehutusta varten sekä kattilahuoneen. Satulakattoisen rakennuksen päädyissä oleva pienet ulkonevat
huoneet ovat öljysäiliötä ja lantalaa varten. Suunnitelman mukaan rakennus
on puurakenteinen ja lattia maavarainen.
Poikaskanalakäytön jälkeen rakennuksesta on tullut kylmä varasto, lähinnä
huonekalujen säilytystä varten. Nykyisin rakennus on vailla käyttöä.

Poikkileikkaus vuodelta 1957. Senaatti TRE

Jokioinen - INV
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Kuva Rainer Knapas, MV Rho 39261

Entinen poikaskanalahuone.

Ikkunat kapeine kehyksineen ja lasituslistoineen
ovat tyypillistä 1950-lukua.

Pohjapiirustus vuodelta 1957. Senaatti TRE

37

38

Jokioinen - INV

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

301211

Puistokellari

Vanha rakennusnumero

020

Käyttötarkoitus, nykyinen

Varasto / ei käytössä (kylmä)

Käyttötarkoitus, alun perin

Kellari

Suunnittelija

Insinööritoimisto T.R. Vähäkallio (?)

RAK-slu, Projektila, Senaatti

Valmistumisvuosi

1959 (?)

RAK-slu, Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

91

Projektila, Senaatti

Huomio / viite

rakennukseen ei ollut pääsyä
sisälle

Rakennussuojelu
Muutosvaiheet

Puistokellari
Rakennuksen lähtötiedot ovat epäselvät. Senaatti-kiinteistöjen rekisteritiedon
mukaan kellari olisi valmistunut 1920. Tämä on mitä ilmeisimmin virheellinen tieto. Toisaalta Senaatin (TRE) arkistossa rakennukseen on kohdennettu
eräät insinööritoimsto T.R. Vähäkallion rakennesuunnitelmat, jotka kuvaavat
likimain saman muotoista kellarirakennusta, mutta suurempana. Vuoden
1929 kartassa rakennuspaikkaa ei ole merkitty, eikä rakennuksen ulkoasu
viesti erityisesti 1920-luvun rakennustavasta, vaan liittää rakennuksen pikemmin kartanoalueen 1950-luvun rakennuskantaan, betonista valettuine
sokkeleineen, lomalaudoituksineen (erotuksena peiterimalaudoituksesta) ja
sementtitiilikattoineen.
Edellä todetut epävarmuustekijät huomioiden tiedossa on kaksi huolellisesti
piirrettyä rakennesuunnitelmaa, joissa on insinööritoimisto T. R. Vähäkallion
leima. Toivo Reino (1888-1962) oli tunnetun arkkitehti Väinö Vähäkallion
pikkuveli, valmistunut vuonna 1913 diplomi-insinööriksi, ja sittemmin professori. Aino Niskasen tutkimusten (2005) mukaan Toivo Reino teki myös
rakennusten suunnitelmia, konstruktiivisten suunnitelmien lisäksi.
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Rakennesuunnitelma vuodelta 1959. Senaatti TRE

Kuva Rainer Knapas 1972, MV Rho 39232

Värillinen kartta on vuodelta 1929. Puistokellari ei esiinny siinä. Kartan päällä nykytilakartta. KA, valtioneuvoston ad 299/49 1929,
Kartta Oy Ferrarian tehdasalueesta.
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301216

Lautavarasto

Vanha rakennusnumero

026

Käyttötarkoitus, nykyinen

Varasto

Käyttötarkoitus, alun perin

Varasto

Suunnittelija

---

Valmistumisvuosi

~1920 (?)

Projektila, Senaatti mukaan 1950

Bruttoala m2

123

Projektila, Senaatti

Huomio / viite

rakennukseen ei ollut pääsyä
sisälle

Rakennussuojelu
Muutosvaiheet
1973 valokuvassa pärekate / nykyisin poimupeltikate

Lautavarasto
Museoviraston inventoinnissa 1973 rakennuksen 26. ”lautavarasto” rakennusvuodeksi on annettu 1950. Sama tieto on Senaatti-kiinteistöjen rekisterissä. Rakennushahmon perusteella tämä on kuitenkin epäuskottavaa. Koska
rakennus sijaitsee vuonna 1920 rakennetun työpajarakennuksen (301215)
välittömässä läheisyydessä, jonka ylisille on kuljetaan lautavaraston vieritse, on oletettavaa että nämä rakennukset ovat sitoutuneet toiminnallisesti
yhteen, kuten myös niiden rakennusajankohdat. Työpajarakennuksessa oli
puusepänverstas. Rakennus on esitetty ~1920 kartassa, silloisen verstashuoneen, numerolla 14, vieressä. Samoin rakennus näkyy ilmavalokuvassa, joka
on otettu 1920-l alussa. Nimitys ”lautavarasto” esiintyy sekä em. inventoinnissa että rekisteritietona.

Jokioinen - INV

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

MV RHO 39370, Rainer Knapas.

Vertailukartta (~1920) missä Sikamäellä
oleva rakennuskanta on esitetty värein ja
päällä nykytilakartta.

Rakennuksen luminen katon lape hahmottuu puiden takana ilmavalokuvassa, joka on otettu 1920-l
alussa. Jokioisten kartano.
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301219,
301222

Mylly ja
kuivurin lämpökeskus

Vanha rakennusnumero

029 (301219)
032 (301222)

Käyttötarkoitus, nykyinen

Mylly / rehutehdas (301219)
Huoltotila (301222)

Käyttötarkoitus, alun perin

Mylly (301219)
Kuivaamon lämpökeskus (301222)

Suunnittelija

Keskusosuuslikke Hankkija r.l.

Mainos Maaseudun tulevaisuus
31/1917 lehdessä

Valmistumisvuosi

1916 (301219)
1930-l... 1950-l (301219)

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

702 (301219)
49 (301222)

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

s/ = ”alue, jolla ympäristö säilytetään.” sr =
”suojeltava rakennus”.

Asemakaava Jokioinen MTT-NesonBoreal. 1999.

Huomio / viite

Muutosvaiheet
1966 (?) Katoksen rakentaminen kaakkoispuolelle

RAK-slu, Projektila, Senaatti

Mylly ja kuivurin lämpökeskus

1979 (?) Valmistusjärjestelmä uusittu; rehutehdas.

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Loimijoen 9-metrin vesiputousta on käytetty vuosisataisesti hyödyksi Jokinie-

1984 Katos lämpökeskuksen ja myllyn väliin

ARK-slu, Projektila, Senaatti

messä. Varhaisin historiankirjoihin merkitty tieto Jokioisten neljänneskunnan
myllyn verotuksesta on vuodelta 1586. Myllyt, sahat, rauta- ja kutomoteollisuus ovat rakentuneet joen varteen ja teollisuus on muuttanut muotoaan
kehityksen, uudistustarpeiden ja uusien isäntien tahdittamana.
Lähdetiedot, joita tämän inventoinnin yhteydessä on saatu esiin Jokioisten
kartanon olemassa olevasta myllyrakennuksesta, ovat lähes olemattomat.
Olavi Anttilan laaja perusteos Kartanosta kunnaksi - Jokioisten historia (1991),
jossa käsitellään kaikki kartanoalueen liiketoiminnat, sivuuttaa myllyn lähes
tyystin. Vuodelta 1961 oleva esittelykirjanen Jokioisten kartanoista mainitsee
kohdassa muut laitokset, että ”myllyssä on 5 kiviparia, vehnäautomaatti, ym.
koneistot. Oman jauhatuksen lisäksi tullijauhatusta melkoisesti. Jauhatus
vuodessa 1-2 milj kg. Myllyn yhteydessä väkirehumylly ja sekoittamo omia
tarpeita varten.” (HMA, Jokioisten kartanot, 597)
Museoviraston inventoinnin 1973 mukaan mylly on valmistunut 1916, Alfred
Kordelinin omistusvaiheessa. Tämä pohjautunee Esko Aaltosen selvitykseen
vuodelta 1931, jossa hän kertoo, että ”ylämylly [von Willeberdin ajalta] oli
käytössä vielä vuoteen 1916, jolloin valmistui uusi ajanmukainen sähkölläkäy-
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pä mylly rautatien varrelle”. Myllyn rakentaminen kytkeytyi ilmeiseen uudistustarpeeseen, vuonna 1898 valmistuneen Forssa-Humppila rautatien ja 1915 valmistuneen
uuden sähkövoimalaitoksen hyödyntämiseen. Niin myllyn kaakkoispuolella oleva
siirappitehdas (1903) kuin itse mylly on asemoitu ratageometriaan sovitettuna ja,
aiempiin kartanon myllyihin nähden, irralleen joesta. Jokioisten mylly esiintyy vuonna 1917 julkaistujen Maaseudun Tulevaisuus sanomalehtien etulehdellä, koko sivun
mainoksena, missä kerrotaan että mylly on Keskusosuusliike Hankkija r.l. suunnittelema ja rakentama. Hankkijan arkistoaineisto Elinkeinoelämän keskusarkistossa saattaa
tuoda tarkennusta aiheeseen.
Myllyä koskien on tiedossa yksi päiväämätön ja signeeraamaton pohjapiirustus
HMA:n kokoelmissa. Mylly esiintyy ~1920 kartassa ja 1920-luvun alussa otetussa
ilmavalokuvassa. Myllylaitos on pohja-alaltaan n. 10,5 x 39 metriä. Siilo- ja kuivuriosa muodostaa rakennuksen prominentin ja muuta osaa korkeamman hahmon
aumattuine mansardikattoineen. Matalampi ja aavistuksen kapeampi jauhatusosa
on kaksikerroksinen ja satulakattoinen. Ulkoseinät ovat muurattua tiilirakennetta,
jossa vuorottelevat puhtaaksimuuratut pilasterimaiset osat ja niiden väliset vaaleat
rappauskentät. Ikkunat ovat segmenttikaaripäätteiset ja pieniruutuiset. Sokkelikerroksen muuriaukkojen syrjät ovat pyöristetyt, kuten myös rappauskenttien päätteet,
luoden rakennuksen olemukseen jäntevyyttä. Rakennuksen tyylipirteet liittävät sen
niin 1800-luvun punatiiliteollisuusrakentamisen pitkään traditioon kuin 1900-luvun
kansallisromanttiseen laitos- ja koulurakentamiseen, missä rapatut ja punatiiliset rakennusosat herättävät leikkisän tektonisuuden ja koristeellisuuden vaikutelman.
Sisäpuolen rakenteet ovat puuta. Pilareissa ja palkeissa on koristeellisia viisteitä,
piirteitä joita tavataan yleensä 1800-l lopun uusgotiikan muotokielessä. Myllyn
jauhatusjärjestelmät ovat modernia tekniikkaa (~1979), mutta uudistuksista huolimatta rakennuksen alkuperäinen puurunko ja esimerkiksi sisäportaat ovat olemassa
Rakennus on vaalittava, arkkitehtuuriltaan harkittu ja kaunis sekä hyvin säilynyt. Sen
rooli Jokioisten kartanon vanhan teollisuusympäristön osana ja historiassa on myös
huomattava.
Muuratun ja rapatun lämpökeskuksen rakennusvuodeksi Museoviraston inventoinnissa (1973) ja Senaatti-kiinteistöjen rekisterissä on annettu 1916, mutta vanhojen
valokuvien perusteella rakennusosa on noussut jossain vaiheessa jaksolla 1930-l...
1950-l. Vuoden 1984 suunnitelman mukaan lämpökeskuksen ja myllyn välille tehtiin ne yhdistävä katos.

digilib.fi
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Siirappitehdas 1903

Humppila-Forssa kapearaiteinen rautatie

Mylly ilmavalokuvassa,
joka on otettu 1920-l alussa. Jokioisten kartano.

Mylly ~1920 kartassa. Mustat
rakennusmuodot ovat nykytilanne.

”Mylly - viljankuivuri”, Hämeen piirirakennustoimiston laatima ajantasapiirustus (”osa julkisivua”) vuodelta 1986. Senaatti TRE.
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Oy Suomen Myllynkivitehdas, insinööriosaston mainos 1935. digilib.fi

Jokioisten kartanon mylly, kuvattuna oletettavasti 1920-luvulla. Taustalla kohoava piippu on kuulunut siirappitehtaalle.
Kuva kirjasta Jokioisten Lions Club, 1995.

Kuva Rainer Knapas 1972, MV Rho 39376.

Väkirehuvarasto
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Päviväämätön piirustus myllystä. HMA,
Jokioisten kartanon arkisto II, G II8.

”Rehutehtaan” pohjapiirustukset 1979. Hämeen piirirakennustoimisto. Senaatti TRE.
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kuivuri
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kuivuri

siilot
syvennys 720 mm

2. krs

rehun valmistus

1. krs

kuivuri
siilot
pkh

48

301219

Jokioinen - INV

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

Mylly

Etualalla lämpökeskusosa piippuineen,
rakennettu 1930-l...1950-l välillä.

Rehutehtaan katoksen suunnitelma. 1966.
Hämeen piirirakennustoimisto. Senaatti TRE.
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Myllyn ja sen lounaispuolella olevan viljavaraston
väliin muodostuva kujanne, jonka päätteenä on meijeri
(Alimentum), on ympäristörakennustaiteellisesti yksi
vaikuttavimpia osia Jokioisten historiallisella teollisuusalueella. Sen vaaliminen on olennasta, yksittäisten
rakennusten ohella.
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”Rehutehtaan” leikkaus B-B 1979. Hämeen
piirirakennustoimisto. Senaatti TRE.

kuivuri

Puiset välipohjarakenteet
ovat alkuperäiset.

siilot

Prosessikaavio / ohjaustaulu kuivurista ja
rehutehtaasta
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1979 (?)

1979 (?)

Vanhoissa (alkuperäisissä) palkeissa ja pilareissa on viisteet.
Palkin jatkos on kaunis vinohammaslapaliitos. Palkiston alle
on lisätty (oletettavasti 1979)
lisätuentoja.
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301220, 301225 Väkirehuvarasto ja
viljavarasto II

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

Huomio / viite

Vanha rakennusnumero

030 ja 036

Käyttötarkoitus, nykyinen

Väkirehuvarasto (301220),
Varasto (301225)

Käyttötarkoitus, alun perin

Viljavarasto (?)

Suunnittelija

---

Valmistumisvuosi

1953 (301220)
1951 (301225)

Projektila, Senaatti
Museoviraston inventointi
1973

Bruttoala m2

551 (301220)
505 (301225)

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

s/ = ”alue, jolla ympäristö säilytetään.” sr =
”suojeltava rakennus”.

Asemakaava Jokioinen MTTNeson-Boreal. 1999.

Rakennukseen 301225 ei
ollut pääsyä, vuokrattu
Borealille.

Väkirehuvarasto

Muutosvaiheet

Viljavarasto II
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Väkirehuvarasto

Viljavarasto II

Mylly
Lämpökeskus

Kuva Rainer Knapas 1972.
MV Rho 39340

Kuva tiettävästi 1950-luvulta, jossa näkyvät sekä väkirehuvarasto
ja viljavarasto II. Kuva kirjasta Jokioisten Lyons club, 1995.

Senaatti-kiinteistöjen rekisteritiedon mukaan myllyn jatkeena oleva puinen

koottuine pulttiliitoksineen ja betonista valettuine sokkeleineen vastaa

pitkä varastohalli olisi valmistunut 1953. Viljavarasto II:n valmistumisvuo-

ajokaluvaraston (301198, v. 1952) rakennustapaa. Myllyn pohjoispuolen

desta ei ole rekisterimerkintää, mutta museoviraston inventoinnin mukaan

rakennukset on myyty erilleen kartanosta ja ovat Boreal kasvinjalostus

se olisi vuodelta 1951. Senaatin luettelon mukaan väkirehuvarastosta on

Oy:n hallinnassa. Historiallisesti rakennuksia tulee tarkastella koko-

olemassa piirustukset vuodelta 1952, mutta nämä eivät olleet tutkimuksessa

naisuutena, missä vanhimpien 1930-l rakennusten (Borealin puolella)

käytettävissä (eivät löytyneet). Viljavarasto II:n kohdentuvat piirustukset Se-

muodonanto, aukotus yms. lienee ohjannut nuorempien 1950-l varas-

naatin arkistossa ovat puolestaan eri rakennuksesta, siemenviljavarastosta.

torakennusten arkkitehtuuria, eikä jälkimmäisiä siten tunnista erityisen
50-lukulaisiksi.

1930-l ja sen jälkeen otetttujen valokuvien perusteella on nähtävissä, että
myllyn läheisyyteen on noussut satulakattoisia ja pitkänomaisia rakennuksia (1930-l alkaen) eri vaiheissa. Nämä punamullatut ulkoasultaan sangen
samankaltaiset puurakennukset muodostavat viljan ja rehun valmistukseen
ja säilytykseen tarkoitettujen tuotantorakennusten korttelin, jota halkoo niiden välinen kujanne. Väkirehuvaraston hallimainen rakennustapa piiruista

54
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Väkirehuvaraston pultatuista piiruista tehty puukaarihalli
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Rehuvaraston ulkoverhous on
tehty peiterimalaudoituksena.
Yläkuvassa sokkelissa näkyy
hallin kaarien tuentaa vastaava
rakennejako.
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Viljavaraston ulkoverhous
on tehty (puolestaan)
lomalaudoituksena.
Molempien rakennusten
pieniruutuiset ikkunat
ovat jokseenkin vaikeasti
nähtävissä 50-lukulaiseksi
piirteeksi, jolloin suosittiin rationaalisempia
yhtenäisiä lasiaukkoja.
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301228

Saha

Vanha rakennusnumero

040

Käyttötarkoitus, nykyinen

Ei käytössä

Käyttötarkoitus, alun perin

Saha

Suunnittelija

---

Valmistumisvuosi

1914

Projektila, Senaatti
Museoviraston inventointi
1973

Bruttoala m2

1383

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

---

Huomio / viite

Muutosvaiheet

Saha

1950-l (?) ja 1980-l (?) Laajennus

Kosken alajuoksulla 1800-luvulla sijainnut vesivomakäyttöinen kartanon saha
tuhoutui tulipalossa 1906, yhdessä naulatehtaan kanssa. Teollisuustoimintojen uudelleenjärjestelyn seurauksena sahaustoiminnot siirrettiin kosken
yläjuoksulle, jossa oli väljää ja jossa sahatavara voitiin lastata rautatiekuljetukseen. Tästä kartanon sahateollisuuden ajanjaksosta on jäljellä muutamia
puurakenteisia taloja Loimijoen varrella. Vuoden 1961 historiikissa kerrotaan
että kartanolla eli valtion omistuksessa oli kaskikehäinen saha ja höyläämö
joiden tuotanto oli 2000 stds, vientisatama Turku ja sahatavaran tunnuksena
”JOCKIS”.
Rakennus jota kutsutaan sahaksi on Museoviraston ja Senaatin rekisteritietojen mukaan valmistunut 1914. Rakennuksesta ei ole tiedossa mitään dokumentteja. Nykyisin L-muotoisen rakennuksen jokea kohti oleva varsi esiintyy
kartassa ~1920. Joen suuntainen osa, jossa on katos, on nuorempi. Museoviraston inventoinnissa 1973 kyseinen osa on piirretty nykyistä pienempänä,
minkä perusteella katosta olisi laajennettu myöhemmin.
Rakennus on nykyisin autio ja ikkunat on peitetty vaneriluukuin. Vanha
osa on perustettu luonnonkivisten pilarien varaan, nuoremmassa osassa on
betonista valettu perustus. Vanhimman osan kattotuoleissa on rautaiset ripusKartta inventointi 1973, MV. MTTK:n
maankäyttösuunnitelma.

tustangot, uudemman osan kattoristikot on koottu naulaamalla. Ulkoverhous
lienee uusittu kauttaaltaan uudisosan rakentamisen yhteydessä.
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Saha

Rakennuksen vanhin, rekisteritietojen mukaan 1914 valmistunut osa. Pääty kohti Loimijokea.

1920-luvulla otetussa valokuvassa
saha rajautuu kuvan ulkopuolelle,
mutta pistorataa molemmin puolin
reunustavat taapelit kielivät intensiivisestä sahaustoiminnasta. Kuva
Jokioisten kartano.

Vuonna 1924 painetussa
”Helsingin-Satakunnan Rautatie
on rakennettava” -kirjasessa
saha näkyy (oletettavasti) kuvan
äärimmäisessä oikeassa laidassa,
tummana rakenteena. HMA,
Jokioisten kartanot, 677.
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Vanhan osan puurakenteita: veistettyjä / raamisahattuja kattoristikoita rautaisine ripustustangoineen sekä seinää jäykistävä juuri.
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Yllä uudemman osan sahauspöytä pituuslajittelua osoittavine
lappuineen.

Julkisivuverhous on uudempi
kuin rakennuksen oletettu
valmistumisvuosi 1914.
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Uudemman osan
kattoristikot on tehty
naulaamalla ja katteena
poimupelti.
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301229

Sahan huoltorakennus

Vanha rakennusnumero

041

Käyttötarkoitus, nykyinen

Ei käytössä

Käyttötarkoitus, alun perin

Sosiaalitilarakennus

Suunnittelija

K. N. Salmen

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Valmistumisvuosi

1965

Projektila, Senaatti
Museoviraston inventointi
1973

Bruttoala m2

159

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

---

Huomio / viite

Muutosvaiheet
1989 Huonejärjestelyjen muutos

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Sahan huoltorakennus
Nykyisin vailla käyttöä ja kylmillään oleva rakennus on piirustusten mukaan
suunniteltu vuonna 1964. Pitkänomaisen yksikerroksisen rakennuksen huonejärjestys on käsittänyt pukuhuone- ja pesutiloja, ruokasalin ja keittokomeron. Rakennus on puurunkoinen, perustettu pitkäanturan varaan ja lattia on
maavarainen.

1964. Senaatti TRE.
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Kuva Rainer Knapas
1972. MV Rho 39394

1964. Senaatti TRE.

1975. Senaatti TRE.

1989. Senaatti TRE.
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301231 ja
301232

Sahan höyläämö ja
lastuvarasto

Vanha rakennusnumero

045 (301231)
046 / 047 (301232)

Käyttötarkoitus, nykyinen

Ei käytössä

Käyttötarkoitus, alun perin

Sahaustoiminnan rakennuksia

Suunnittelija

---

Valmistumisvuosi

1925 (301231)
1952 (301232)

Projektila, Senaatti
Museoviraston inventointi
1973

Bruttoala m2

604 (301231)
134 (301232)

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

sr = ”suojeltava rakennus”.

Asemakaava Jokioinen MTTNeson-Boreal. 1999.

Huomio / viite

Muutosvaiheet

Sahan höyläämö ja lastuvarasto
Rakennuksista ei ole tiedossa dokumentteja. Höyläämöosa lienee rakennettu
1925. Se ei esiinny ~1920 kartassa, mutta näkyy 1920-l otetussa ilmakuvassa. Rakennuksen jatkeena oleva lastuvarasto on Museoviraston inventoinnin
mukaan valmistunut 1952, jota tukee myös 1950-l otettu valokuva. Höyläämö on kevytrakenteinen, kylmä, luonnokivipilarien varaan perustettu.

Kuva tiettävästi 1950-luvulta, jossa näkyvät ratasillan vieressä höyläämö
ja matalampi lastuvarasto. Kuva kirjasta Jokioisten Lions club, 1995.
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Värillinen kartta ~1920. Jokioisten
kartano. Päällä nykytilakartta.

höyläämö

Lastuvarasto

Ilmakuva 1925...1929. Jokioisten kartano.
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301233
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Huomio / viite

Vanha rakennusnumero
Käyttötarkoitus, nykyinen

Katos

Käyttötarkoitus, alun perin

Katos

Suunnittelija

---

Valmistumisvuosi

1973...1979

On merkitty vuoden 1980
peruskartaan

Bruttoala m2

750

Mitattuna ajantasakartasta

Rakennussuojelu

---

Muutosvaiheet

Katos
Rakennuksesta ei ole tiedossa mitään dokumentteja. Senaatin rekisteritiedoissa oletetaan virheellisesti rakennuksen valmistuneen 1929 ja bruttoalaksi
176 m2. Samoin rekisterimerkintä 047 (rakennuksen vanha numero) on kohdennettu virheellisesti katokseen, vaikka Museoviraston inventoinnissa 1973
numero kuuluu yhtäällä rakennukselle 301232, toisaalla 301228. Tarjolla
on siis vain sekavia lähtötietoja. Rakennus on valmistunut em. inventoinnin
jälkeen. Rakennus on puurakenteinen, poikkileikkaukseltaan symmetrinen,
ja pitkittäinen seinä jakaa rakennuksen kahteen puoliskoon. Päädyt on lomalaudoitettu ja maalattu ruskeaksi, kuten saha.

Kartta inventointi 1973,
MV. MTTK:n maankäyttösuunnitelma.

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus
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301237 ja
301238

Etumiehen asuinrakennus ja vaja

Vanha rakennusnumero

053 (301237)
054 (301238)

Käyttötarkoitus, nykyinen

Asuinrakennus ja piharakennus

Käyttötarkoitus, alun perin

Asuinrakennus ja piharakennus

Suunnittelija

---

Valmistumisvuosi

1922 (301237)
1954 (301238)

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

229 (301237)
64 (301238)

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

---

Huomio / viite

Muutosvaiheet
1986 Lisälämmöneristys, WC ja suihku, peruskorjaus

ARK-slu. Projektila, Senaatti.

Etumiehen asuinrakennus
ja vaja
Forssa-Humppila rautatien
varressa sijaitseva kahden
perheen asuinrakennus on
rekisteritietojen mukaan
valmistunut 1922. Hämeenlinnan maakunta-arkiston Jokioisten rakennuspiirustuksia -kokoelmassa on
arkkitehtien Jussi ja Toivo Paatelan suunnitelma vuodelta 1920, joka on
samankaltainen pohjajärjestelyltään, mutta poikkeaa kuitenkin suhteiltaan.
Rakennushahmo ja -ajankohta huomioiden on mahdollista, että kyseessä
olisi jokin paikallisesti muokattu versio Paateloiden suunnitelmasta.
Rakennus on puolitoistakerroksinen. Alakerrassa on tupakettiö ja huone. Yläkerrassa on yksi huone. Alkuperäiset pönttöuunit ja puuliesi ovat säilyneet.
Puurakennus on perustettu betonisokkelin varaan ja katettu sementtikattotiilillä. Suunnitelmien mukaan rakennus on peruskorjattu 1986, jolloin sisäpuolelle on tehty lisälämmöneristys ja WC/Sh tilat. Rakennuksen pohjoispuolella
erillään seisoo asuintoimintojen apurakennus, vaja, joka rekisteritietojen
mukaan olisi vuodelta 1954. Rakennuksia ei ole huomioitu Museoviraston
inventoinnissa 1973.
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1 krs

Mittauspiirustus 1980. Senaatti TRE.

Jussi ja Toivo Paatelan wäenrakennuksen suunnitelma, pohja-ala 8,3 x
14 m, 1920. HMA, Jokioisten kartano, rakennuspiirustuksia, G III8.

2 krs
Peruskorjaus 1986. Hämeen piirirakennustoimisto. Irmeli Kaartokallio. Senaatti TRE.
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Keittiön puuhella
Alakerta, asuinhuone

Yläkerran kamari
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Sisään-ulos-aukeavat ikkunat
ovat huulletut. Profiili on tunnistettavissa 20-lukulaiseksi, mutta
huultaminen kielii nuoremmasta
ikkunatyypistä. Samoin yläkerran
ikkunoiden jaottomuus tukisi
oletusta, että ikkunat on uusittu
esim. 1950-luvulla.

Pohjoissivu

Vaja
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301235 ja
301236

Hakalan kasvihuone ja
vaja

Vanha rakennusnumero

050 (301235)
051 (301236)

Käyttötarkoitus, nykyinen

Toimistotila / varasto / vaja

Käyttötarkoitus, alun perin

Kasvihuone, toimisto, kalustovaja

Suunnittelija

---

Valmistumisvuosi

1959 / 1960

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

252+400+400 (301235)
97 (301236)

Projektila, Senaatti.
Senaatin rekisteritiedossa ei
ole huomioitu kasvihuoneita,
jotka ovat 10x40 m2 / kpl.

Rakennussuojelu
Muutosvaiheet

---

Huomio / viite

Hakalan kasvihuone ja vaja
MTTK:n kasvinjalostustutkimuslaitosten (Vitrinia) vieressä
sijatiseva vanhempi kasvihuone.
Itse kasvihuoneet eivät ole enää
käytössä, mutta niihin liittyvä
vanha lämpökeskustila entisine
polttopuuvarastoineen sekä kasvihuoneen aputilat ovat käytössä
ja sähköliikkeelle vuokrattuina.
Senaatti-kiinteistöjen rekisterin
mukaan rakennuksesta on olemassa suunnitelmat vuodelta
1957, mutta ne eivät tämän
selvityksen yhteydessä olleet
käytettävissä (eivät löytyneet).
Rakennuksia ei ole huomioitu
Museoviraston inventoinnissa
1973.

Ilmakuva Maanmittauslaitos. 2000.

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus
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Ajantasapiirustus ja muutossuunnitelma
vuodelta 1993. Rakennushallinto, Hämeen rakennuspiiri. Senaatti TRE.

Kuva Rainer Knapas 1972, MV Rho 39413.
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Kasvihuoneet ovat nykyisin irtaimistovarastoina. Kantava rakenne on terästä,
kuunat kiinitettyinä puisiin puitteisiin.

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

Rakennusten ulkoarkkitehtuuri on leimallisen
50-lukulaista; vaakalaudoitus, terävät ja kapeat ikkunakehykset, jaottomat puitteet sekä
jäntevät ja suippenevat räystäspuut.
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301251 ja
301252

Solania ja varasto
(P- ja K-rakennus)

Vanha rakennusnumero

177, 178

Käyttötarkoitus, nykyinen

Varasto / ei käyttöä

Käyttötarkoitus, alun perin

Perunavarasto ja perunatutkimusrakennus

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.
Ellei toisin mainita niin
inventointikortissa esiintyvät
suunnitelmat ovat Olli Kivisen
1978...1980.

Valmistumisvuosi

1980

Projektila, Senaatti

Bruttoala m

1975 (301251)
301 (301252)

Projektila, Senaatti.

Suunnittelija

2

Rakennussuojelu

Huomio / viite

---

Muutosvaiheet

Solania ja varasto
Rakennusten pohjamuoto on rakennettu 6M moduliverkon mukaan. Perunavarastorakennus on 5x9 modulia (30x54 m2) ja varasto 2x4 (12x24 m2)
modulia. Seinät ovat teräsrunkoisia. Yläpohjassa on liimapuupalkit, poimupelti ja sen päällä lämmöneriste. Seinän ruskeaksi maalatut paneelikentät
jakautuvat 3 metrin jaksoihin. Toinen keskeinen julkisivumateriaali on pelti /
teräs, punaruskeaksi maalattuna. Rakennukset on perustettu matalien betonisokkelien varaan ja alapohjat ovat maanvaraiset. Solanian kylmä halliosa on
muuta tasakattoista rakennusta korkeampi ja sen julkisivut peltipintaiset.
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Solania

Solania

Varasto

Varasto

75

76
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Solania

Laboratorio / koekettiötila vailla käyttöä

Solanian kattorakennetta lämpimällä puolella.

Varasto

Solanian kattorakennetta kylmällä puolella.

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

Arkkitehtuurin paletti: ruskea vaakapaneeli, punaruskea teräs / pelti, keltamultaiset ikkunat ja betonielementtisokkeli
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Levä on värittänyt metsän puolen punaisen peltikasetoinnin vihreäksi.
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301253

Datum

Vanha rakennusnumero

179

Käyttötarkoitus, nykyinen

Ei käytössä

Käyttötarkoitus, alun perin

Kokous- ja virkistystilat / kotieläinjalostus

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.
Ellei toisin mainita niin
inventointikortissa esiintyvät
suunnitelmat ovat Olli Kivisen
1978...1980.

Valmistumisvuosi

1979

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

3722

Projektila, Senaatti.

Rakennussuojelu

---

Suunnittelija

Huomio / viite

Muutosvaiheet

Datum
Rakennus on ollut laitosalueen vierailukeskus, tosin ulkoasultaan sangen
muurimainen linnake. Datum on nykyisin tyhjillään. Ensimmäisessä kerroksessa on edustava aulatila, josta käydään niin yläkerrassa olevaan luentosaliin
ja kirjastotiloihin, kuin alakerrassa monikäyttöiseen kokous- ja palloilusaliin.
Animale-rakennuksen suuntaan lähtee keskikäytävällinen yksikerroksinen
rakennusosa. Datum ja 2-kerroksinen Animale (eläintutkimus) muodostavat yhden S-muotoisen rakennuksen, joka jakatuu toiminnallisesti kahteen
osaan. Suunnitteluasiakirjojen perusteella Datum on tehty toisessa rakennusvaiheessa Animalen jälkeen, vaikkakin molempien rakennusten valmistumisvuosi rekisteritiedoissa on 1979.
Rakennuksen pohjamuoto on rakennettu 6M moduliverkon mukaan, 6 metrin pääjaon ollessa 5x7 (30x42 m) modulia. Runko on teräsbetonia ja ulkopuolelta rakennus on tiiliverhoiltu.
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2. krs

1. krs
Rakennuksen pääsisäänkäynti
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Luentosali
Kokous- ja palloilusali

Porrasaula ja toisen kerroksen tiloihin nouseva porras

Tekstiilitaideteos porrasaulan seinällä (1983 H)

Kokous- ja palloilusali
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Luentosali

Eteläpääty. Sopiva lämpötilaero paljastaa kuvaushetkellä rakenteen lämpövuodot.
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301254

Laboratorium

Vanha rakennusnumero

180

Käyttötarkoitus, nykyinen

Laboratoriotiloja

Käyttötarkoitus, alun perin

Laboratoriotiloja

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.
Ellei toisin mainita niin
inventointikortissa esiintyvät
suunnitelmat ovat Olli Kivisen
1978...1980.

Valmistumisvuosi

1980

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

5400

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

---

Suunnittelija

Huomio / viite

Muutosvaiheet
1999 Sisätilojen parannuksia

Projektila, Senaatti

Laboratorium
Rakennus on suunniteltu maatalouden tutkimuskeskuksen keskuslaboratorioksi ja maantutkimuslaitokseksi. 102 mertiä eli 17 modulia pitkä kaksikerroksinen laboratorio on järjestetty yläkerrassa kahden keskikäytävän varaan.
Alakerran pohjajärjestys on vaihtelevampi, pääasiassa yhden keskikäytävän
varaan rakentuva. Rakennuksessa on kolme porrashuonetta. Toisen kerroksen laboratoriotilat on sijoitettu rakennuksen itäpuolelle. Länsipuolella on
kapeampia toimistoja ja käytävien väliin jäävä vyöhyke on varattu neuvottelu-, sosiaali- ja varastotiloille.
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2. krs

1. krs
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Lounaaseen (länteen)

Lounaisjulkisivun jännettä katkovat 3 porrashuonetta

Julkisivuelementeissä on verhouksena ohuet tiililaatat

Sisäporras
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Koilliseen (itään)

Keskikäytävä

Koilliseen
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301255

Vitrinia

Vanha rakennusnumero

181

Käyttötarkoitus, nykyinen

Kuten alunperin / tutkimuslaitoksen 2-kerroksiset tilat eivät käytössä

Käyttötarkoitus, alun perin

Kasvitautien tutkimuslaitos, kasvinsuojelulaitos,
tuhoeläintutkimuslatos

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.
Ellei toisin mainita niin
inventointikortissa esiintyvät
suunnitelmat ovat Olli Kivisen
1978...1982.

Valmistumisvuosi

1983

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

5321

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

---

Suunnittelija

Huomio / viite

A

Muutosvaiheet
2010 Sisätilojen parannuksia, Arkkitehtitoimisto Lasse
Kosunen Oy

Projektila, Senaatti

Vitrinia

B

Moniaalle haarautuva rakennus käsittää kaksikerroksisen L-muotoisen tiilipintaisen rakennusosan, yksikerroksisen teräsrunkoisen ja puuverhoillun siiven
ja siitä haaroittuvina 4 kasvihuonetta. Kasvihuoneet on jaettu eri tutkimusalojen mukaan mm. kasvitautien tutkimukseen, kasvinsuojeluun ja tuhohyönteistutkimukseen. 2-kerroksinen osa on nykyisin tyhjillään, vailla käyttöä.
Rakennuksen suuntaisuus noudattaa vanhempien (1960) Hakalan kasvihuoneiden sekä Humppilantien pääkoordinaatistoa, kuten Olli Kivisen selvitykseen 1973 oli kirjattu (s. 56). Rakennusten mitoitus perustuu 6M moduliin.
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A

C

D

1. krs

B
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MATERIAALIMERKINNÄT
1 BETONI
2 TIILI
3 PUUPANELI
4
MUOVIPINNOITETTU PELTI

Iv-konehuoneen laajennus
+115.540

4
+113.045

+111.97
0

2

+109.650

3

4

+106.400

1

1

+105.10
0

JULKISIVU ITÄÄN

+105.400

MATERIAALIMERKINNÄT
1 BETONI
2 TIILI
3 PUUPANELI
4
MUOVIPINNOITETTU PELTI

Itään (1999)

+115.540

+115.540

4

4

+113.045

2

3

Kasvihuoneen sivukäytävä

3

1-kerroksisen osan käytävä

2-kerroksisen osan porrasaulan porras

4

1

+105.400

JULKISIVU POHJOISEEN

TÄTÄ PIIRUSTUSTA LAADITTAESSA EI MITÄÄN
MITTOJA, RAKENTEITA TAI HUONETILOJA OLE
TARKISTETTU KOHTEESSA. PIIRUSTUKSEN
TARKKUUS JA LUOTETTAVUUS ON
RIIPPUVAINEN LÄHDEMATERIAALIN LAADUSTA.

Kaupunginosa/kylä

Kortteli/tila

Tontti/nro

Jokioinen

382

1:154

Rakennustoimenpide

Viranomaisten merkintöjä
Piirustuslaji

Muutostyö

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Juoks. nro

Piirustuksen sisältö

Mittakaavat

MTT JOKIOINEN/Rakennus R / VITRINA

301255

Julkisivut pohjoiseen ja itään

Uutetie
31600 Jokioinen
Suunnittelutoimiston tiedot

Hallinn. kiint. (nro)

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

ARKKITEHTITOIMISTO LASSE KOSUNEN OY

Kiinteistö (nro)

Hankenumero ja nimi

Rakennus (nro)

Rakennus (nimi)

100698

Aleksis Kiven katu 11 B, 33100 Tampere, puh (03) 260 2900

Piirtäjä

Suunnittelija

Työnumero

Lasse Kosunen

Pvm

03.06.2013

Vastuullinen suunnittelija

214

Nimen selvennys ja koulutus

Lasse Kosunen arkkitehti SAFA

301255

Suunnitteluala ja piirustusnumero

AR 104

D

Tiedostonimi:

1:100

Muutostunnus

+109.650
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3

4

89
+106.400

1

1

+105.10
0

JULKISIVU ITÄÄN

+105.400

MATERIAALIMERKINNÄT
1 BETONI
2 TIILI
3 PUUPANELI
4
MUOVIPINNOITETTU PELTI

+115.540

4

+115.540

4

+113.045

2

3

3

4

1

+105.400

JULKISIVU POHJOISEEN

TÄTÄ PIIRUSTUSTA LAADITTAESSA EI MITÄÄN
MITTOJA, RAKENTEITA TAI HUONETILOJA OLE
TARKISTETTU KOHTEESSA. PIIRUSTUKSEN
TARKKUUS JA LUOTETTAVUUS ON
RIIPPUVAINEN LÄHDEMATERIAALIN LAADUSTA.

Pohjoiseen (1999)
Kaupunginosa/kylä

Kortteli/tila

Tontti/nro

Jokioinen

382

1:154

Rakennustoimenpide

Viranomaisten mer
Piirustuslaji

Muutostyö

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisält

MTT JOKIOINEN/Rakennus R / VITRINA

301255

Julkisivut p

Uutetie
31600 Jokioinen
Suunnittelutoimiston tiedot

Eteläinen sisäänkäynti

Hallinn. kiint. (nro)

100698

ARKKITEHTITOIMISTO LASSE KOSUNEN OY
Aleksis Kiven katu 11 B, 33100 Tampere, puh (03) 260 2900

Piirtäjä

Suunnittelija

Työnumero

Lasse Kosunen

Pvm

03.06.2013

Vastuullinen suunnittelija

214

Nimen selvennys ja koulutus

Lasse Kosunen arkkitehti SAFA

C

Kiinteistö (nro)

Rakennus (nro)

301255

Suunnitteluala ja p

AR 1
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301256

S-varasto

Vanha rakennusnumero

182

Käyttötarkoitus, nykyinen

Kuten ap.

Käyttötarkoitus, alun perin

Maatalouskoneiden varastorakennus

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.
Ellei toisin mainita niin
inventointikortissa esiintyvät
suunnitelmat ovat Olli Kivisen
1978...1982.

Valmistumisvuosi

1983

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

288

Rakennussuojelu

---

Suunnittelija

Huomio / viite

Muutosvaiheet

S-varasto
Vitrinian toimintoihin liittyvä varastorakennus S on vastaavan mallinen kuin
Solaniaan liittyvä satulakattoinen varasto K. Varaston mitoitus perustuu 6M
moduliin ollen 2x4 (12x24 m2). Rakennuksen kattoristikko on teräksinen ja
rakennuksen itäpäässä on lastaussilta.
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Nauhaikkunallinen pohjoissivu

Teräsristikko kattotuolirakenteena
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301258 301261

Rivitalot A, B, C ja D

Vanha rakennusnumero

192-195

Käyttötarkoitus, nykyinen

Kuten ap.

Käyttötarkoitus, alun perin

Rivitalo, asuinkäyttö

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.
Ellei toisin mainita niin
inventointikortissa esiintyvät
suunnitelmat ovat Olli Kivisen
1976.

Valmistumisvuosi

1978

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

290+290+290+235

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

---

Suunnittelija

Huomio / viite

Muutosvaiheet
1999 Siuhkutilojen parannuksia

Projektila, Senaatti

Rivitalot A, B, C, D
Laitosalueen 1970-luvun rakennusvaiheeseen liittyvä MTTK:n henkilökunnan
asuinrakennusten ryhmä muodostuu neljästä rivitalosta. Rakennussuunnitelmat on laadittu 1976. Yhteen rivitaloon (A, B, C) sisältyy neljä huoneistoa,
joista päätyhuoneistot ovat 3H+K (77m2) ja keskimmäiset 2H+K (57,5 m2).
Pohjois-eteläsuuntainen D-talo on muita lyhyempi ja sisältää kaksi 4H+K ja
yhden 1H+K huoneiston. Satulakattoiset ja syvän räystään suojaamat rakennukset ovat puurakenteisia. Mitoitus perustuu 60 cm moduliin. Aikakaudelle
tyypilliseen tapaan sisäpinnat ovat lastulevyä avosaumoin. Julkisivuverhouksena on vaakalaudoitus. Puurakenteista poiketen huoneistojen väliset seinät
ovat suunnitelman mukaan betonia (palo-osastointi).
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A, B ja C

D

93

94
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A, B ja C
Sisäpintojen piirteenä ovat lastulevyjen avosaumaruudukko

Liukuovella rajattu keittiö - tuttu elementti mm. Tapiolan rivitaloista 1960-luvulta
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95

D
Syvät räystäät luovat rakennuksille raskaan ja umpimielisen ilmeen.

1974 öljykriisin vaikutukset näkyvät ikkuna-aukkojen niukkuutena, vaikka arkkitehtuurin
miesiläiset (Mies van der Rohe) esikuvat puhuisivat suurien lasipintojen puolesta.

C
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301262

Rivitalot, huoltorakennus

Vanha rakennusnumero

196

Käyttötarkoitus, nykyinen

Kuten ap.

Käyttötarkoitus, alun perin

Varasto- ja huoltotiloja

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.
Ellei toisin mainita niin
inventointikortissa esiintyvät
suunnitelmat ovat Olli Kivisen
1976.

Valmistumisvuosi

1978

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

158

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

---

Suunnittelija

Huomio / viite

Muutosvaiheet

Rivitalot, huoltorakennus
Rivitalokokonaisuutta palveleva huoltorakennus, jossa irtaimistovarastot,
talouskellarit, pesula ja saunaosasto.
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301264

Planta (E-rakennus)

Vanha rakennusnumero

198

Käyttötarkoitus, nykyinen

Tutkimus- ja laboratoriotiloja

Käyttötarkoitus, alun perin

Tutkimus- ja laboratoriotiloja

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.
Ellei toisin mainita niin
inventointikortissa esiintyvät
suunnitelmat ovat Olli Kivisen
1978...1980.

Valmistumisvuosi

1979

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

5149

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

---

Suunnittelija

Huomio / viite

Muutosvaiheet
2000 Sisätilojen parannuksia, elementtisaumausten
uusinta, vesikatteen uusinta. Arkkitehtitoimisto
Lasse Kosunen Oy.

Projektila, Senaatti

2010 Yhdyskäytävä Laboratoriumin ja Plantan välille.
Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy.

Projektila, Senaatti

Planta
Tutkimuskeskuksen suurin laitosrakennus, 120 metriä pitkä Planta. Mitoitus
noudattaa samaa 6 metrin moduliverkkoa kuin muukin rakennuskanta ollen pohja-alaltaan 4x20 modulia. Rakennus on sovitettu maaston mukaan,
laitosalueen kampusmaisen pihan päätteeksi, josta käydään rakennuksen
toiseen kerrokseen. Pohjoispuolella on huoltopiha, josta käydään rakennuksen ensimmäisen kerroksen huoltotiloihin ja varastoihin. Toisessa kerroksessa
on kahden käytävän varaan järjestettynä tutkijahuoneita ja laboratoriotiloja.
Käytävien rajaamassa keskivyöhykkeessä on neuvottelutiloja, varastoja ja
itäisessä päässä erinäisiä laboratoriotoiminnan erikoistiloja.
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2. krs

1. krs
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Luoteeseen. Piirustus
Lasse Kosunen, 2000.

Yhdyskäytävä Planta - Laboratorium, 2010

2. kerroksen keskialueen hallitila

Sisäporras
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101

Kaakkoon. Piirustus Lasse
Kosunen, 2000.

Keskikäytävä, ei kattojen alaslaskurakenteita.

Kaakkoon
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301265

Konehalli F1

Vanha rakennusnumero

199

Käyttötarkoitus, nykyinen

Ajokaluston suojarakennus

Käyttötarkoitus, alun perin

Ajokaluston suojarakennus

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.
Ellei toisin mainita niin
inventointikortissa esiintyvät
suunnitelmat ovat Olli Kivisen
1978...1980.

Valmistumisvuosi

1979

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

870

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

---

Suunnittelija

Huomio / viite

Muutosvaiheet

Konehalli F1
Kaksikerroksinen raskaan ajokaluston säilytysrakennus, konehalli. Kantavat
rakenteet ovat betonia, vesikatto kannatettu teräsristikoilla ja julkisivuissa on
vaakapaneeliverhous. Rakennuksen pohjamuoto perustuu 6 metrin moduliin, ollen 2x7 modulia eli 6x36 metriä.
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Alahalli

Ylähalli

103

104
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301266

Puimala F2

Vanha rakennusnumero

200

Käyttötarkoitus, nykyinen

Ajokaluston suojarakennus

Käyttötarkoitus, alun perin

Ajokaluston suojarakennus

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.
Ellei toisin mainita niin
inventointikortissa esiintyvät
suunnitelmat ovat Olli Kivisen
1978...1980.

Valmistumisvuosi

1979

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

706

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

---

Suunnittelija

Huomio / viite

Muutosvaiheet
2003 Ilmanvaihdon uusinta

Projektila, Senaatti

Puimala F2
Matala betonirunkoinen puimalarakennus huoltopihan päätteenä. Rakennuksen ap. pohjapiirustus ei ollut käytettävissä, jonka sijasta ohessa 2003
tehdyn ilmanvaihdon saneerauksen yhteydessä laadittu CAD-pohja.
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Hewair. 2003. Projektila, Senaatti.
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301268, -69, -70 Astiakoehuoneet ja maa-

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

Huomio / viite

varasto G2, G3, G4

Vanha rakennusnumero

202, 203, 204

Käyttötarkoitus, nykyinen
Käyttötarkoitus, alun perin

Astiakoehuone, maavarasto, astiakoehalli

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.
Ellei toisin mainita niin
inventointikortissa esiintyvät
suunnitelmat ovat Olli Kivisen
1978...1980.

Valmistumisvuosi

1979

Projektila, Senaatti

Bruttoala m

220 (G2), 292 (G3), 569 (G4)

Projektila, Senaatti

Suunnittelija

2

Rakennussuojelu

G2

---

Muutosvaiheet

G2

G3

Astiakoehuoneet ja maavarasto, G2, G3, G4
Kaksi astiakokeita varten tarkoitettua koehuonetta ja niiden maavarastorakennus talouspihan pohjoisreunalla.
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G3

107

G4

Rakennusteräksestä tehdyt vesikourut ovat osa maavarastorakennuksen
(G3) ulkoarkkitehtuurin harkittua ilmettä.

G4

108
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J-rakennus

Vanha rakennusnumero

205
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Huomio / viite

Käyttötarkoitus, nykyinen
Käyttötarkoitus, alun perin

Eläintutkimuksen karjasuojarakennus

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.

Valmistumisvuosi

1979

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

1136

Projektila, Senaatti

Rakennussuojelu

---

Suunnittelija

Muutosvaiheet
2012 Sisätilojen kunnostustyöitä. Arkkitehtitoimisto
Lasse Kosunen Oy.

Projektila, Senaatti

J-rakennus
Yksikerroksinen betonirunkoinen siipirakennus, ”koe-eläintalli”, eläintutkimusrakennus Animalen pohjoispuolella. Rakennuksessa on karjasuojatilat
naudoille ja lampaille. Rakennuksen ap. suunnitelmat eivät ollleet käytettävissä, joiden sijasta ohessa 2012 tehdyn kunnostuksen yhteydessä laadittu
CAD-pohja. J-rakennuksen kantavien rakenteiden jako poikkeaa laitosalueella lähes normatiivisesti käytetystä 6 metrin jaosta, ollen 6,6 m, ja lisäksi
pohjoispäädyn viimeinen pilariväli on 7,2 m.
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A

B

110
Var.

109
Var.

100
Var.

102
KARJA

101
KARJA

103
KARJA

104-105
PAKASTIN

107-108
KYLMÄH

116
MAITOH.

111
KYLMÄVAR.
PPP

117
SK

109

113
PESU
+106.40

112
PUNNITUS

118
TK

+106.40

PPP

VK

124
KÄYT

128
WC

125
SK

119
TH

120
JAUHATUS

121
KUIVATUS

122
ESIKÄSITTELY

123
TK

126
ILMASTOINTI

130
WC
Toimenpide

127
PUKU/PESU

129
KUIV.

131
KUIV.

132
Var.

133
TAUKOH

134
LABRA

135
TOIMISTO

Pvm

Lasse Kosunen Oy. 2012. Projektila,
Senaatti.

136
Var.

Kaupunginosa/kylä

Kortteli/tila

Jokioinen

382

Tontti/nro

Rakennustoimenpide

Muutostyö

A

B

Viranomaisten merkintöjä

Rn:o 1:154
Piirustuslaji

Juoks. nro

Pääpiirustus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisältö

Mittakaavat

MTT Jokioisten laitokset J-siipi

POHJAPIIRUSTUS
1. kerros

1:100

Uutetie
31600Jokioinen
Suunnittelutoimiston tiedot

Hallinn. kiint. (nro)

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Kiinteistö (nro)

Hankenumero ja nimi

x

TÄTÄ PIIRUSTUSTA LAADITTAESSA EI MITÄÄN
MITTOJA, RAKENTEITA TAI HUONETILOJA OLE
TARKISTETTU KOHTEESSA. PIIRUSTUKSEN
TARKKUUS JA LUOTETTAVUUS ON
RIIPPUVAINEN LÄHDEMATERIAALIN LAADUSTA.

ARKKITEHTITOIMISTO LASSE KOSUNEN OY
Aleksis Kiven katu 11 B, 33100 Tampere, puh (03) 260 2900

Piirtäjä

Suunnittelija

Työnumero

Lasse Kosunen
Pvm

18.1.2012

Vastuullinen suunnittelija

365
Nimen selvennys ja koulutus

Lasse Kosunen , arkkitehti SAFA

100698

x

Rakennus (nro)

Rakennus (nimi)

301270

x

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

365_MTTJ-siipi.pln

AR 001

Muutostunnus

110
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H2 H1

301275

Animale

Vanha rakennusnumero

209

Käyttötarkoitus, nykyinen

Kotieliäintuotannon tutkimuslaitos

Käyttötarkoitus, alun perin

Kotieliäintuotannon tutkimuslaitos

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.
Suunnitelmat 1976-1977.

Valmistumisvuosi

1979

Projektila, Senaatti

Bruttoala m2

1637

Projektila, Senaatti. Rekisterin
pinta-alatieto kohdentunee
rakennuksen puolikkaaseen
(H1), vrt. Datum. (sis. H2)

Rakennussuojelu

---

Suunnittelija

Huomio / viite

Muutosvaiheet
Projektila, Senaatti

Animale
Rakennukset Animale ja Datum muodostavat ulkonaisesti yhden S-muotoisen rakennuksen. 2-kerroksinen (H-rakennus) on valmistunut kahdessa vaiheessa, ensimmäisenä kyseinen Animale (H1). Pohjoinen puolisko (H1) poikkeaa eteläistä (H2) sisätilojen järjestelyltään. Yhtenäisen oloisen rakennuksen
sisällä on sauma, missä käytävälinja ja lattiatasot eivät kohtaa.

Luiska

H2 H1

ANIMALE

EI 60
42 680

105
PUHDAS
LABORATORIO

107
LAB.APUL.

106
LABORATORIO

108
TUTKIJA

53x12

101
KOST.NÄYT.ANALYYSI

hätäsuihku
VP3

A

53x12

A1x1

A1x1

102
AMINOHAPPOANALYYSI

hätäsuihku
VP3

5 885

53x12

53x12

A1x1

103
KAASUKROM.

53x12

A1x1

104
TUTKIJA

105
KEMIKAALIVAR.

VO10v+SP2o

PA3
PA3

PA3

PA3

PA3

EI 60
20x12

VO10o+SP2v

VO9v+SP3o

VO9v+4o

VO10v

127

125
SIIV.K.
PA3

126
TYPEN POLTTO

VK 41

WC1

KP

VO9.5v+SP2o

134
PORRASHUONE

107,60

PA2

VO10v+SP2o

13O
ISO LABORATORIO

124
WC

136
PORRASH.
+106.600

luukku
800x800

KÄYTETYT
MYRKYT

VK 42
128
EETTERIVAR.
VK 43

UO10+10

18x21

A1x1

VO7v

123
HAPPOVAR.

IV-konehuone

VO6+6

VO10v

hätäsuihku
VP3

EI 60

VK 44

VO9v+4o

hätäsuihku

VO10o+SP2v
14x21

122
VAR

VO7v

apk

VO10v+SP2o

VO7o

117
WC

VO10o

121
ALKUPUNNITUS

VO9.5+9.5

PA2

120
LOPPUPUNNITUS

1

PA3

VO10o+SP2v

VO9+9
vanha
106,60

PA3

WC1
PA2

PA3

113
PE JA PU

118
VÄLINEHUOLTO

WC1

112
WC
Abloy-lukko

116
WC

AK

113
WC
Abloy-lukko

VO7o

VO10o+SP2v

112
SIIVOUSKESKUS

VO9.5+9.5

110
SOS/M+N

VO10v+SP2o

111
KUIV.

PA3

kaasupullot

+106.900

114
VAR.

(ent. kuiv)

(ent. n/sos)

VO10v

(ent. kylm.& pak.)

115
PRE-TYÖTILA

18 970

116
PUHTAIN
LABORATORIO

LAMINAARI

uusi ovi
Abloy-lukko

VO10o+SP2v

2x12

A1x1

117
VARASTO

A1x1

VK 40

VO9v+9o

VO10o+SP2v

133
KÄYTÄVÄ

4 170

VK 39
VO9v+9o

VO10v+SP2o

RLO10.5+10.5

UO10+10

VK 36VK 37

VO10v+SP2o

+106.800

(ent. pimeäh.)

nestetyppisäiliöt

125
TK

VK 34 VK 35

hätäsuihku
VP3

VP3

124
MESTARI

VO10v+SP2o

109
POST-TYÖTILA

UUSI OVI
TILASTA 216

119
VALMISTELU

VK 38

106
LASIVAR.
VK 33

TK

NLK

120
KÄYT.

TULOILMAKOJEHUONE
L: +108.800

PA3

TK

+108.700

121
PORRAS

110
LAB.MESTARI

PA3
VO10o

hätäsuihku

118 b
SULKUT.

122
VARASTO

109
KALORIMETRIH.

LASKU

IV-kone

118
SULKUTILA

123
TSTOAPUL.

A1x1

108
ANAL.TULOSTEN

(ent. lab.)

NLK

147
TK

53x12

A1x1

107
ATOMIABSORBTIO

VO10v+SP2o

LABORAT.

LÄPIANTOKAAPPI
600x900

A1x1

104
VÄL.HUOL.

103

102
TUTKIJA

6 140

53x12

A1x1

101
TUTKIJA

PA3

VK 131

VO10v+SP2o

130
KOK.HOIT.

131
KOK.HOIT.

132
KOK.HOIT.

EI 60

H1-RAKENNUS

VO10.5+10.5 5x17
vanha
A1x1
135
TUULIKAAPPI
UO10.5+10.5

26x21

EI 60

129
VARASTO

130a
VARASTO

VK 47

VK 45

VK 48

VK 46a

131
TYPEN POLTTO

8 660

VO10o+SP2v

53x12

H2

26x21
A1x1

A1x1

VO7o

115
KOMPRESSORI

A1x1

138
VARASTO REIKÄKORTEILLE, MAGNEETTILEVYILLE - JS NAUHOILLE

puh

PA2

SOS.TILA/
M

VK 49
VK 50
132
EETTERIEXTRAH.

Kaup

Jok

A1x1

5.5x21

Rake

VK 51

EI 60

132
KÄYTETTY
EETTERI

A1x1

A1x1

53x12

53x12

A1x1
53x12

A

A1x1
53x12

A1x1
53x12

Mu
VO8v

129
IV-KONEH.

PA3

141
OPEROINTI JA OHJELMOINTI

139
SIIV.H.

PA3

140
OHJELMAT JA DOKUMENTIT

PA3

127
TUTKIJA
ATK-S

PA3

VO7o

114

126
TUTKIMUSAPUL.

119
VAKUUUMIKUIVAUS CENTRIF.

PA3

128
ET

+VS1

2012 Sisätilojen kunnostustyöitä. Arkkitehtitoimisto
Lasse Kosunen Oy.

Rake

M
H

Uu
31

Suun

AR
Ale

Piirtä

Pvm

30.1

DATUM

2. kerroksen pohja 2012. Arkkitehtitoimisto
Lasse Kosunen Oy. H1-rakennuksen pohjamuodossa on yksi keskeiskäytävä, H2-rakennuksessa puolestaan kaksi.
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Datum (2. vaihe)

Animale (1. vaihe)

Koilliseen

Tyypillinen käytävänäkymä. Animalessa ei ole alaslaskettuja kattoja,
vaan talotekniikka on vapaasti näkyvillä käytävillä, kuten alueen
laitosrakennuksissa yleensäkin.

2. kerroksen keskialueen kokoushuone; yläikkunat ja teräsristikot

Sisäporras

Jokioinen - INV
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3 kpl uusia IV-säleikköjä
vanhassa ikkuna-aukossa 2.kerros

H2-rakennus
(Datum)
J-rakennus

Kaupunginosa/kylä

Kortteli/tila

Tontti/nro

Jokioinen

382

1:154

Rakennustoimenpide
Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisältö

MTT Jokioisten laitokset
H-RAKENNUS

Julkisivu koillise

Uutetie
31600 Jokioinen

Koilliseen. Piirustus Lasse
Kosunen, 2012.
Suunnittelutoimiston tiedot

ARKKITEHTITOIMISTO LASSE KOSUNEN OY
Aleksis Kiven katu 11 B, 33100 Tampere, puh (03) 260 2900

Betoniset syvät ikkunapenkit / aurinkolipat ovat luonteenomainen
osa rakennusten ulkoarkkitehtuuria - osin toiminnallisesti perusteltuja, osin dekoratiivisia.

Piirtäjä

Suunnittelija

Marko Suutarla

Pvm

30.1.2012

Animalen pääsisäänkäynnin kohta

Viranomaisten merkintöjä
Piirustuslaji

Muutostyö

Vastuullinen suunnittelija

Lasse Kosunen, arkkit. SAFA

Työnumero

370

Nimen selvennys ja koulutus

Hallinn. kiint. (nro)

H

Kiinteistö (nro)

H

Rakennus (nro)

R

Suunnitteluala ja piirustusn

AR 104

Jokioinen - INV

114

301272, -73, -74 Siipikarja K1, K2, K3

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

Huomio / viite

Vanha rakennusnumero

206, 207, 208

Käyttötarkoitus, nykyinen

Ei käytössä / K1:ssa kuntosali.

Käyttötarkoitus, alun perin

Poikaskanala (K1), munivien kanala (K2),
broilerikanala (K3)

ARK-slu, Projektila, Senaatti

Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen

ARK-slu, Projektila, Senaatti.
Ellei toisin mainita niin
inventointikortissa esiintyvät
suunnitelmat ovat Olli Kivisen
1978...1980.

1979

Projektila, Senaatti

Suunnittelija

Valmistumisvuosi
Bruttoala m

2

Rakennussuojelu

444 (K1), 1094 (K2), 517 (K3)

K1

Projektila, Senaatti

---

Muutosvaiheet

Siipikarjarakennukset K1, K2 ja K3
Kolme siipikarjan kasvatukseen liittynyttä puurakenteista hallirakennusta.
Rakennukset on sijotettu erilleen sekä laitoksen muusta rakennuskannasta,
metsäisen saarekkeen lomaan, että erilleen toisistaan. Satulakattoiset rakennukset noudattavat mitoitukseltaan pääpiirteissään 6 metrin modulijakoa,
vaikkei se välity rakennusten ulkoasusta; leveä lomalaudoitus jatkuu yhtenäisenä. Poikaskanala (K1) on 2x7 (12x42 m)ja broilerikanala (K3) 2x8 (12x48
m). Munivien kanala on 8 modulin pituinen (48 m), mutta leveys (22,45 m)
ei osu jakoon. K1:sen entiseen poikaskanalan rehuvarastoon on sisustettu
kuntosali ja rakennuksessa on muutama käytössä oleva tutkimustila. Muutoin
rakennukset eivät ole ap. käytössä.
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K3

K2

K1

115

K3
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301397, -98
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Ilmala

2017 Arkkitehtitoimisto Okulus

Huomio / viite

Vanha rakennusnumero
Käyttötarkoitus, nykyinen

Säähavaintoasema

Käyttötarkoitus, alun perin

Säähavaintoasema

Suunnittelija

Rakennushallitus (?)

ARK-slu, Senaatti TRE

Valmistumisvuosi

1976... (?)

ARK-slu, Senaatti TRE

Bruttoala m2

197 (301397), 41 (301398)

Kiinteistörekisteri, Senaatti.

Rakennussuojelu

---

Muutosvaiheet

Luotaamo

Ilmala

Pallotalo

Ilmatieteenlaitoksen Jokioisten Ilmalan säähavaintoaseman toimintaan kuuluvat kaksi puutaloa, luotaamorakennus ja pallotalo. Valmistumisvuosi ei käy
ilmi Senaatin rekisteritiedoista. Tiedossa oleva pohjapiirustus luotaamorakennuksesta on muutostyötä koskeva piirustus vuodelta 1997. Pallotaloa koskeva
rakennuspiirustus on laadittu Rakennushallituksessa 1976 (Jukka Laurila),
mikä viittaisi molempien rakennusten ap. suunnitteluajankohtaan. Toisaalta
Ilmalan tutkimuskeskus oli toiminnassa jo 1970-luvun alussa.
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Luotaamorakennuksen muutossuunnitelma. Arkkitehtitoimisto
Kaipainen Laitinen Oy. 1997. Senaatti TRE.

Pallotalon rakennussuunnitelma
1976. Rakennushallitus. Senaatti
TRE.
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Valtion koemeijeri: taustatekijöitä
Suomalaisen maitotalouden perusyksikkö 1900-luvun alussa olivat osuusmeijerit, joiden avulla pyrittiin järjestämään meijeritoiminta taloudellisesti,
alueellisesti ja organisatorisesti mahdollisimman tehokkaaksi. Osuuskuntaperusteinen meijeri oli järkevä ratkaisu, sillä 1800-luvun lopun tuhannet
kylämeijerit olivat osoittautuneet tuotantoteholtaan aivan liian pieniksi.
1890-luvulla yleistyneet yhtiömeijerit taas olivat tehokkaampia, mutta omistajapohjaltaan kapeita.1 Osuusmeijereiden perustamisella ”haluttiin saada
taloudellisesti toimintakykyisiä ja ajanmukaisesti koneellistettuja maidonjalostuslaitoksia, jotka kykenisivät valmistamaan markkinakelpoisia tuotteita ja
myös kehittämään piirinsä karja- ja maataloutta.”2

Osuusmeijereiden perustamisen edellytys puolestaan oli vuonna 1901
voimaan tullut osuustoimintalaki. Sen läpivienti kumpusi ”Suomen maalaisväestön osuustoiminnan edistämisseuran” eli Pellervo-Seuran pyrkimyksistä
1900-luvun vaihteen Suomessa. Seura ponnisteli maaseudun pientilallisten
puolesta, ja pyrkimyksenä oli luoda heidän varallisuusasteeseensa soveltuva
lainoitusjärjestelmä eli osuuskassat. Osuuskuntatoiminnan mahdollistaminen
oli Pellervo-Seuran keskeinen päämäärä, ja työ kantoi hedelmää vilkkaana
osuusmeijereiden perustamisena osuustoimintalain voimaan astumisen jälkeen 1900-luvun alussa.3

Osuuskuntaperiaatteella vuonna 1905 perustetulla Voivienti-osuusliike Valiolla (osuusmeijerien yhteenliittymä) oli ratkaiseva merkitys maitotaloudellisessa
tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä. Toiminta alkoi Hangossa. Valion kemiallisbakteriologinen laboratorio perustettiin Helsinkiin vuonna 1916, ja vuonna
1921 sen johtajaksi nimitettiin tuleva kemian nobelisti, A. I. Virtanen. Hän
johti Valion tutkimustoimintaa vuoteen 1970 asti, ja tänä aikana Valion laboJussi Paatelan toinen versio, jonka mukaan
opisto-osasta olisi tullut kerrosta korkeampi ja meijeri olisi ollut toteutunutta pelkistetympi laatikkomaisuudessaan.

ratorio tuotti paitsi uutta tutkimustietoa ja tuotekehittelyä, myös maailmanlaajuisesti merkittäviä patentteja. Touko Perkon mukaan Valion laboratorio
toi Suomeen biokemiallisen tutkimuksen. Valion laboratoriota kuvailtiin
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Jussi Paatelan luonnos, 1929. HMA, Jokioisten
kartanon arkisto, rakennuspiirustuksia G III8.
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Karjantuote-lehdessä, kun Satakunnan voinvalmistajat olivat tehneet sinne
ekskursion vuonna 1935: ”Sitten lähdettiin Valioon ja Biokemialliselle laitokselle. Prof. A. I. Virtasen tunnin kestänyttä luentoa voin aromikysymyksestä,
2-päiväisestä kerman hapattamisesta ja kasvien ja eläinten hormooneista seurattiin tarkkaavasti. Saatiinpa nähdä ja hajuaistimin todeta diasetyyli, tuo aine,
jota pidetään ehkä voin aromiaineista tärkeimpänä. Katseltiin myös laitoksen
koemeijeriä, joka oli pääkaupunkilaismeijeriksi pienenpuoleinen sekä sähkövalossa kasvavia kasveja.”4
Valtion koemeijeriä edelsi vuonna 1929 Kemiantutkimus-säätiön perustaminen, jonka rahoitus pohjasi valtionapuun sekä osuustoiminnallisten keskusliikkeiden ja pankkien lainoihin.5 Valion laboratoriota lukuun ottamatta
kotimainen maitotaloudellinen tutkimus, jota nimenomaan pidettiin tuotekehittelyn tärkeimpänä tekijänä, oli kuitenkin kokonaisuudessaan heikoissa
kantimissa: toiminnassa oli ennen valtion koemeijerin perustamista ollut
Mustialan juustonvalmistuskoeasema, joka kärsi henkilöstön puutteesta ja
jolla oli vaikeuksia sekä raaka-aineiden saannissa että tarvittaviin välineisiin
resursoinnissa. Voinvalmistuksen tarpeisiin ei valtiollista tutkimuslaitosta ollut
Kansilehti 25-vuotiskatsauksesta jukaisussa Valtion maitotalouskoelaitos 1930-1955.

lainkaan, vaan tutkimustyötä tehtiin Valiolla.6 Vuonna 1904 Hangossa toimintansa aloittanut valtion vointutkimuslaboratorio7 ei nimittäin nimestään
huolimatta keskittynyt tutkimukseen, vaan sen tehtävä oli tärkeän vientituotteen laadunvalvonta. Laboratoriossa tehtiin pienimuotoista tutkimusta, mutta
ilman nimenomaisesti tutkimustyöhön palkattua henkilöä.8

Valtion maitotalouskoelaitos Jokioisiin
”Kun kerran Valion laboratorio on olemassa, mitä me enää teemme koemeijerillä? Tämä kysymys on esitetty allekirjoittaneelle monta kertaa sen jälkeen
kun valtion koemeijeri Jokioisiin oli päätetty perustaa.” Näin alkaa Otto P.
Pehkosen9 selostus Jokioisten vastavalmistuneesta koemeijeristä vuonna
1931 julkaistussa lehtisessä. Lukijan ei tarvitse odottaa vastausta retoriseen
kysymykseen pitkään: maitotuotteiden valmistusprosessi on herkkä ympäristötekijöille, ja siksi laboratorio-olosuhteissa saatuja tuloksia ja käytännöllistä
navetantuoksuista arkea on vaikea saada kohtaamaan. Valion laboratorion
Juuston valmistusta koemeijerissä 1930-luvulla.
Kuva kirjasta Jokioisten Lions Club, 1995.

lisäksi tarvittiin siis koemeijeri, jossa käytännössä voitiin kokeilla tutkimustu-
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losten sopivuutta ja toimivuutta ennen uusien valmistusmenetelmien lanseeraamista osuusmeijereille sekä tehdä kokeita pienessä mittakaavassa, ottaa
käyttöön uusia koneita ja parantaa työn tehokkuutta ja taloudellisuutta.10
Koemeijerillä oli vankka kansanvalistuksellinen merkitys ja lisäksi sen oli tarkoitus toimia standardien luojana ja laadun takaajana. Koemeijerin toteutus
kuitenkin viivästyi aluksi valtion vetäytyessä hankkeesta, ja ideaa lämmiteltiin
myös Valion kanssa, mutta sopimus valtion rahoittamasta maatalouskoelaitoksesta saatiin lopulta syntymään vuonna 1927.11 Tulevan, maataloushallinnon alaisuudessa toimivan koemeijerin ja sen yhteyteen perustettavan
maitotaloudellisen opiston tarpeita hahmoteltiin vuonna 1928 Karjantalouslehdessä: ”rakennus, joka sisältäisi koelaitoksen ja juusto- ja voimeijerin sekä
viimeksimainitun yhteydessä olevan konekoetushallin, emmental- ja muiden
juustojen kellarit, laboratorio-, kokoelma- ja kirjastohuoneet, asunnon yhdelle
virkamiehelle, meijerihenkilökunnalle ja 40 oppilaalle, 2 luokkahuonetta y. m.
(15,000 m3) 4.5 milj. mk, voimakoneet, höyrykattilat, meijerin ja laboratorioiden vesijohdot y. m. 500, 000 mk, jäähdytyskoneisto 400, 000 mk, voinvalmistuskoneisto 400, 000 mk ja juustonvalmistuskoneisto 200, 000 mk.”12

Maitotalouskoelaitoksen rooli rakennetussa ympäristössä oli
huomattavan karaktääri kartanoalueelle saavuttaessa. Huomaa
siltaa somistava juhlaliputus. Kuva 1950, Jokioisten kunta.

Koemeijeriltä ei puuttunut kansainvälisiä esikuvia ja toisaalta optimistisia
tulevaisuudenvisioita maailmanmarkkinoilla: ”Meidän on ryhdyttävä Jokioisissa luomaan uusia kansallisia juustolaatuja, joille voimme saada menekkiä
maailman markkinoilla. Sillä niinkauankuin me tarjoamme markkinoille kaupaksi ulkomaalaisten juustojen jäljennöksiä, emme me voi saada korkeinta
hintaa tavarastamme.... Tanskalaiset ovat oivaltaneet tämän asian ja siellä –
Hillerødin koemeijerissä – tehdään nykyisin vakavaa työtä omien tanskalaisten
juustolaatujen kehittämiseksi.”13 Tanskan meijeriarkkitehtuuri ja maitotaloustuotanto olivat alan perinteikäs esikuva Suomessa, ja lisäksi sitaatissa mainittu
Hillerødin koelaitos oli perustettu vastikään, vuonna 1923. Kansainvälisillä
markkinoilla arvostettiin tanskalaista voita, ja suomalaiset näkivät paljon
samankaltaisuuksia Tanskan ja Suomen maitotaloustuotannon rakenteissa.
Jokioisten koelaitos perustettiinkin pitkälti Hillerødin toimintaperiaatteita ja
tavoitteita mukaillen.14
”Työskentelyä mikrobiologisessa laboratoriossa”. Kuva julkaisusta Maataloushallinnon Aikakausikirja 3/1972. Anttila: Valtion maitotalouskoelaitos
ja maitotalouskoelaitoksen meijeri.
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Kansainvälisesti värittynyt maitotuotteiden valmistusinnostus perustui ajatukseen korkeasta jalostusasteesta (etenkin juusto) ja siten korkeammasta
hinnasta ja kilpailukyvystä. Koemeijeri oli paikka, jossa olisi mahdollista hioa
tuotteiden valmistusprosessia ja siten vähentää virheitä, parantaa koostumusta ja saada tuotteisiin elämyksellisempiä aromeja ja voimakkaampaa makua
– eli sitä uskottavuutta ja glamouria, jota kansainvälisillä markkinoilla kilpailemisessa uskottiin tarvittavan. Suomalaisella Emmental-juustolla ranskalaisten
ja hollantilaisten brändien ohi kiriminen kuulostaa nykyajasta katsottuna
utopistiselta ajatukselta, mutta visioita selittävät sotien välisen ajan taustatekijät: Valion voi oli puunjalostustuotteiden jälkeen maan tärkein, ja nimenomaan tuotekehittelyn vuoksi kilpailukykyinen vientiartikkeli, jonka valmistus
pystyttiin takaamaan osuustoimintalähtöisesti, koska se ei vaatinut suuria
pääomia. Lisäksi karjatalous sopi viljanviljelyä paremmin kylmiin ilmastoolosuhteisiin.15 Kansainväliset suhteet ja arvovaltaiset vieraat olivat mielessä
myös professori Terholla, kun hän vuonna 1930 hienovaraisin sanakääntein
Keskellä olevaan osaan sijoittuivat alun perin koemeijerisali ja
maidon vastaanottotila. Toimintaan liittyen rakennuksen edustalla oli maitolaituri. Rainer Knapas 1972. MV Rho 39405

vihjaili koelaitoksen päärakennuksen epäedullisesta suhteesta navettaan:
”Varsinaisena varjopuolena on navetan läheisyys, laitos kun on siitä vain noin
60 m päässä. Korkeussuhteet, vallitsevat tuulet ja muut paikalliset seikat huomioon ottaen eivät asiantuntijat, muun muassa Tanskan vastaavan laitoksen
johtaja kuitenkaan ole panneet mainitulle seikalle erityistä merkitystä. Navetta
on sitäpaitsi suunniteltu puuistutuksilla eristettäväksi koelaitoksesta.”16

Kuva 25-vuotiskatsauksesta jukaisussa Valtion maitotalouskoelaitos 1930-1955.
Kuvan perusteella päätyosan aukot ovat alun perin olleet kaikki täyskorkeita.

Jussi Paatelan luonnos, 1929. HMA, Jokioisten
kartanon arkisto, rakennuspiirustuksia G III8.
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Koemeijerin sijoittaminen Jokioisiin noudatteli Pehkosen mukaan kansainvälisiä trendejä: edellä mainittu, vasta perustettu Hillerødin koelaitos oli
sijoitettu karjaa omistavien valtion tilojen läheisyyteen ja toisena esimerkkinä Pehkonen mainitsee Glasgow:n maatalouskorkeakoulun: ”Koemeijerin
toiminta edellyttää näet läheistä yhteistyötä karjanomistajien kanssa. Jos
maidonlähettäjiä on kovin monta, on joukko liian monipäinen ohjattavaksi,
minkä ohella yhtenäisen ruokinnan aikaansaaminen monella eri tilalla on käytännöllisistä syistä muutoinkin aivan madotonta... Koska meillä Suomessa oli
käytettävissä sellainen valtion tila kuin Jokioinen, jossa valtion laitos voi saada
maitoa toiselta valtion laitokselta, oli senkin vuoksi luonnollista, että maitotalouskoelaitos sijoitettiin sinne, etenkin kun kaiken lisäksi Jokioisiinkin olisi ollut
joka tapauksessa meijeri kartanon tarpeiksi rakennettava.”17 Tilanne kuitenkin
muuttui sotien jälkeen, kun Jokioisten Kartanoiden maa-ala supistui ja karja
väheni puolella. Niinpä koelaitoksen meijeri tuli vuonna 1946 pelkästään
koelaitoksen hallintaan, ja laitos alkoi ostaa maitoa Jokioisten Kartanoiden
lisäksi myös muilta tiloilta.18 Eino S. Tammisto mainitsee artikkelissaan 1946,

Rainer Knapas 1972. MV Rho 39440

että ”koelaitoksen meijeri pystyy vastaanottamaan ja jalostamaan kaiken sen
maidon mikä Jokioisissa tuotetaan ja nyt jalostetaan kolmessa eri meijerissä.”19
Vuonna 1955 julkaistussa Maitotalouskoelaitoksen 25-vuotiskatsauksessa tiivistettiin laitoksen tärkeimmät tutkimusalat ja saavutukset, jotka noudattelivat
vuoden 1931 visioita. Kiinteän ja aromikkaan voin valmistusprosessi oli laitoksen keskeisin tutkimuskohde, jonka lisäksi juuston valmistusprosessi, maitotalouskoneiden soveltuvuus Suomen olosuhteisiin ja meijeritaloudellinen
tutkimus olivat laitoksen pääpainopisteitä. Tutkimustyölle tyypilliseen tapaan
myös julkaisutoiminta väitöskirjoineen oli tärkeää. Pienten peltotilkkujen,
pitkien välimatkojen ja omavaraistalouden ajasta sotien välisenä aikana kertovat kotituotantoon sovelletun juuston ja kotivoin valmistuksen menetelmät
ja niiden levittäminen maatalouksiin, ”joille meijeri syystä tai toisesta on
vaikeasti käytettävissä”. Ajankuvaa avaa myös eräs turhautuneelta vaikuttava
huomautus: ”Sotien aikana kehitettiin koelaitoksessa, lähinnä kulutuskeskusten valkuaisainetarpeen tyydyttämiseksi Oiva, Kiho ja Pomo-kuoritunmaidon
juustot ja juustoke, joiden valmistus sotien jälkeen valitettavasti on supistunut
varsin vähiin niin sopivaa ravintoa kuin ne olisivatkin esim. liikalihavuutta
pelkääville.”20

Ikkunajako on 1999-2007 peruskorjauksen jäljiltä.
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Maitotaloudellinen opisto
Synergiaedut olivat selvä syy siihen, että Jokioisten kartano veti valtion
maataloudellista koetoimintaa puoleensa. Jokioisissa sijaitsi jo valmiiksi kasvinjalostuslaitos, mikä sopi hyvin koemeijerin rehuun liittyviin tutkimustarpeisiin. Kysymys maitotalousopetuksen lisäämisestä, ammattimaistamisesta ja
tehostamisesta oli pyörinyt jo pitkään lausuntokierroksilla, ja siihen kaivattiin
kipeästi ratkaisua. Puute meijeriammattilaisista oli huutava, eikä riittävää
koulutusta pystytty antamaan kotimaassa.21
Yliopiston järjestämä korkeampi maatalousopetus oli asia erikseen; yliopistollinen koulutus oli lähtökohdiltaan tutkimukseen suuntautunutta. Korkeampi maatalousopetus erkaantui alemmasta, maataloushallituksen alaisesta
maatalousopetuksesta jo 1900-luvun alussa.22 Yliopiston meijerioppi toimi
1920-luvulle asti kotieläinopillisen laitoksen yhteydessä, mutta vuonna
1922 siitä tuli erillinen meijeriopillinen laitos maatalous- ja metsätieteellinen
tiedekuntaan. Laitoksella oli laboratorio, jossa tehtiin kuitenkin pääasiassa
Kuva julkaisusta Maataloushallinnon Aikakausikirja
3/1972.

opetus- ja tutkintolähtöisiä kokeita. Valtion maitotaloudellisen koetoiminnan
ja yliopiston meijeriopin (myöhemmin maitotalouslaitos, sitten elintarviketeknologian laitos, seuraavaksi elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos) yhteistyö
oli kuitenkin kiinteää, erityisesti 1960-luvulla, kun laitos sai ajanmukaiset tilat
ja fasiliteetit Viikistä. 23

Oikealla näkyvä rakennusosa on laajennus
1999-2000. Rakennuksen ikkunat on uusittu
peruskorjauksissa 1999-2007, ulkoa alumiinisiksi. Ulkoväritys on myös samalta ajalta.
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Uuden, koelaitoksen yhteyteen perustetun maitotalousopiston tarkoituksena
oli taata laadukas voin- ja juustonvalmistuksen opetus, jonka lisäksi koulutus antoi muodollisen pätevyyden esimerkiksi meijeri-isännöitsijöille.24 Siitä
syystä koemeijeri ja maitotaloudellinen opisto olivat yhteishanke suunnitteluasteelta lähtien. Helsingin yliopiston meijeriopin kanssa tiiviisti yhteistyössä toiminut valtion koemeijeri työllisti erikoisalojen asiantuntijoita, jotka
saattoivat toimia myös opettajina maitotaloudellisessa opistossa. Koemeijeri
toimi kätevästi ”havaintomeijerinä” opiskelijoille, missä oppilaat perehtyivät
voin- ja juustonvalmistuksen erikoisuuksiin ja seurasivat kokeneen johdon
työskentelyä.25
Maitotaloudellisen opiston pääsyvaatimukset olivat seuraavat: ”...tulee hakijan olla täyttänyt vähintään 20 vuotta ja esittää todistukset siitä, että hän on
hyvämaineinen, ettei häntä vaivaa tarttuva tauti, että hänellä on terve ruumiin
rakenne ja terveet aistimet, että hänellä on holhoojan suostumus, jos hän on
vajavaltainen, että hän on suorittanut tietopuoleisen meijerikoulun oppimäärän ja senjälkeen valvonnanalaisena harjoitellut vähintään vuoden ajan juustomeijerissä tahi että hän juustonvalmistuskurssin oppimäärän suorittaneena on

Jussi Paatelan luonnos 1929.
HMA, Jokioisten kartanon arkisto, rakennuspiirustuksia G III8.

samoin harjoitellut vähintään vuoden voimeijerissä...”26

Entisen maitotalouskoelaitoksen ja
-opiston, sittemmin ET-rakennuksen ja
nykyisen Alimentumin pääsisäänkäynti,
jossa alkuperäiset ovet 1930.
Kuva Rainer Knapas, 1972.
MV Rho 703428
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Jussi Paatelan suunnitelma
Maatalousministeriö oli asettanut Valtion maitotalouskoelaitoksen suunnittelua varten komitean, joka oli valinnut koelaitoksen sijoituspaikaksi Jokioisten
valtion alueen ja sen Loimijoen ylittävän sillan läheisyydessä olevan maaalan. Sijoitus oli liikenteellisesti ihanteellinen; rakennuksen länsipuolella oli
Humppilaan johtava maantie ja itäpuolella rautatie; vieressä kartano suurine
navettoineen. Suunnitelmat koelaitosta varten laati arkkitehti Jussi Paatela.
Suunnitelman U-muotoinen massoittelu ja toimintojen järjestely lienee perustunut Valion rakennusteknillisen neuvontaosaston laatimaan ehdotukseen,
josta on säilynyt sinikopiosarja arkistossa.27 Arkistossa säilyneet luonnospiirustussarjat, otsikolla ”Jokioisten koemeijeri”, ovat vuodelta 1929, missä
Kuva kirjasta Pehkonen, Otto, 1931.
Koemeijerin lämpökeskus

Paatela on esittänyt kaksi eri versiota: kolmikerroksisen ja toteutusta vastaavan nelikerroksisen. Paatelan alkuperäisten eli toteutuspiirustusten sijainti
ei ole tiedossa. Lähdetiedon mukaan rakentaminen alkoi samana vuonna,
rakennuksen valmistumisvuosi on 1930, koneiston osalta 1931, ja toiminta
käynnistyi helmikuussa 1931.28 Rakennustyön suoritti lahtelainen insinööritoimisto Louhio & Anttila, joka vastasi (rakennusajankohdalle tyypilliseen

Navetta

tapaan) myös rakennesuunnitelmien laatimisesta.29 Arkistossa on säilynyt yksi
välipohjien rautabetonirakenteita koskeva tasopiirustus.30

U-muotoisen rakennuksen tien varressa olevaan 4-kerroksiseen osaan sijoitettiin opisto. Tilat järjestettiin yhden keskeisesti sijoitetun pääportaan

Koemeijeri

varaan, josta haarautuivat keskiakselin suuntaiset käytävät. Pääsisäänkäynti
rakennuksen pitkän julkisivun porttina oli huomattavan esiin työntyvä ja julkisivu klassisen symmetrisesti ja kurinalaisuutta noudattaen järjestetty. Ylimpään 4. kerrokseen oli suunniteltu sisäoppilaitoksen tapaan huoneet naisopForssa-Humppila

pilaille. Kolmas kerros oli rakennuksen pääkerros, koristeellisesti maalattuine
keskusauloineen ja sen molemmille puolille järjestettyine luokkasaleineen.
Toisessa kerroksessa, jonne noustiin pääovelta puoli kerrosta ylöspäin, sijaitsivat laboratoriotilat ja toimistohuoneita. Rakennuksen luonteenomaiset piirteet sisätiloissa koettavissa pääporrashuoneessa, tosin nykyvärityksessä ja osin
uusien alakattojen rasittamana.

Nyk. Alimentum

Jussi Paatelan luonnos 1929. HMA, Jokioisten
kartanon arkisto, rakennuspiirustuksia G III8.
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A
B

Valion Rakennusteknillisen neuvontaosaston ehdotus. HMA,
Jokioisten kartanon arkisto,
rakennuspiirustuksia G III8.
Kerrosten numeroinnissa noudatetaan tässä raportissa
nykytilannetta, missä ylin kerros on 4. kerros. Aiemmin
rakennuksen kaksi alinta kerrosta oli nimetty ”alemmaksi ja
ylemmäksi kellariksi”, minkä seurauksena sisääntulokerros
oli saanut järjestysnumeron 1. Nykyisin kyseinen kerros on
järjestyksessä 2.

Jussi Paatelan luonnos 1929, 2. kerros.
HMA, Jokioisten kartanon arkisto, rakennuspiirustuksia G III8.
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Varsinainen meijeritoiminta sijoittui rakennuksen pohjoisosan matalampaan
rakennusmassaan, jonka keskellä sijaitsi koulumeijerisali ja sen molemmin
puolin hieman matalammat huoneet juustonkeittoa ja voin kirnuamista
varten. Itäisessä siivessä oli juustonvalmistukseen liittyviä tiloja ja pihalta nousevan oman porrashuoneen varrella pukuhuone- ja pesutiloja. Itäsiiven päätteenä oli pieni muita korkeampi rakennusosa, jossa sijaitsi kahden huoneen
ja keittiön asunto tuuletusparvekkeineen. Rakennuskokonaisuuteen kuului
myös erillinen lämpökeskusosa, Loimijoen puoleista pengertä tukevana rakenteena ja sisäpihaa rajaavana.

Entinen koemeijerisali on
nykyisin tiukasti täytetty
ja rajattu tutkimushuone.

B

A

C

2. kerroksen keskuskäytävää
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Kuva sisäpihalta 25-vuotiskatsauksesta
jukaisussa Valtion maitotalouskoelaitos 1930-1955. Sisäpihalle suuntaavissa ikkunoissa on nykyisin lasitiili, joka
suunnitteluasiakirjojen perusteella oli
vaihdettu ikkunoiden tilalle jo 1971.
Nykyinen tiili on uusittu peruskorjauksessa 1999-2007.

Alun perin pukeutumis- ja pesuhuonetiloja
sisältänyt rakennusosa jonka ylimmässä
kerroksessa (3. krs) oli lisäksi yksi asunto,
oletattavasti kiinteistön huoltajan asunto.

Asemapiirros 1971. Valion teknillinen
osasto. Senaatti TRE.
Entinen lämpökeskus

Laajennus 1999-2000
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A

2. krs. Ajantasapiirustus vuodelta 1991.
Senaatti TRE

Porrashuoneessa ovat säilyneet niin alkuperäiset 1930
ovet kuin vanhat 2-kertaiset sisään-ulos-aukeavat ikkunat.
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B

4. krs. Ajantasapiirustus vuodelta 1991.
Senaatti TRE
4. eli entisen asuntolakerroksen porrashuoneen ikkunaovi

B

A
3. kerroksen eli luokkahuonekerroksen porrashuoneen ovi (ent.
piirustussalin ovi)

Pääsisäänkäynnistä 2. kerroksen porrasaluaan johtava ovi

Pääovi
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Piirustussali
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Luokka

Aula

WC

Jussi Paatelan
luonnos 1929, 3.
kerros. HMA, Jokioisten kartanon
arkisto, rakennuspiirustuksia G III8.

Opettajat
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Luokka
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Osa alun perin luokkahuoneeksi rakennetusta tilasta
on nykyisin kokoushuoneena.

3. krs 1989. Hämeen piirirakennustoimiston ajatasapiirustus vuodelta
1989. Senaatti TRE.

A

3. krs. 1999. RE-suunnittelu
Oy. Peruskorjaus. Senaatti
TRE.

A

Peruskorjauksen yhteydessä
entinen luokkahuone jaettiin
käytäväksi ja toimistohuoneiksi.
Puu-alumiini-ikkunat ovat peruskorjauksesta 1999-2007.
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Entisen asuntolakerroksen keskikäytävän päätteinä on tuuletusparvekkeet. Oviet ja ikkunat
on uusittu peruskorjauksessa 1999-2007.
Tyypillinen työhuone

Käytäväovien nykyinen
sileä ja huullettu ovityyppi

Entinen asuntolahuoneen
komero-ovi, 4-peiliovi.
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Jussi Paatelan luonnos 1929, 4. kerros.
HMA, Jokioisten kartanon arkisto, rakennuspiirustuksia G III8.

4. krs 1989. Hämeen piirirakennustoimiston ajatasapiirustus vuodelta
1989. Senaatti TRE.

4. krs. 1999. RE-suunnittelu Oy.
Peruskorjaus. Senaatti TRE.

Entinen asuntolakerroksen keskikäytävä, nykyinen toimistokäytävä
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Pihasiiven parveke on lisäys 1970-luvulta

Ajantasa- ja muutospiirustukset 1971.
Valion teknillinen osasto.
Senaatti TRE.
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Päärakennuksen muurien ja kerroslistojen
päällä lepäävä katto on kireä ja jäntevä

Pääsisäänkäynnin rapattu portti

Siipiosan ikkunajako on perintö vuoden 1971
muutoksesta, jolloin pystyjaot poistettiin. Näitä
ei palautettu peruskorjauksessa 1999-2007.

Nykyisten puu-alumiini-ikkunoiden vihreä lasi
on kokonaisuutta häiritsevä ja vieras lisäys
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Muutossuunnitelma

Laajennus 1982

Ajantasa- ja muutospiirustukset 1971.
Valion taknillinen osasto.
Senaatti TRE.

Muutossuunnitelma. Nykyinen
ikkunajako, tosin 1999-2007
uusituin ikkunoin, on perua
1971 muutoksesta.

Entinen itäjulkisivu muuttui 1982 laajennuksen myötä sisäpihan julksivuksi
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Rakennuksen seinävärin vaikutelma on vihertävä.
Peruskorjauksessa uudelleenmaalauksen sävyksi oli
määritelty ”luonnonharmaa” Kiwitex 3123, ja sokkeleihin ”tummempi harmaa” Kivitex 3321 (RE-Suunnittelu
Oy, 2002. Värimääritykset. Senaatti TRE).
Tikkurilan nykyisin valmistama Kivitex maali on silikaattimaali. Sen sijaan 2000-luvun alussa käytetty samalla
kauppanimellä oleva maali oli liuotinohenteinen
akryylisideainemaali (TIkkurila, Kivitex kivitalomaali
350-sarjan ympäristöseloste 2001).

Laajennus 1982

3-kerroksinen itäsiiven osa

Pääportaan sisäpihanpuoleinen ikkunanauha

Meijerisiiven räystään malli on lyhyt
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Laajennus 1982
Arkistopiirustusten mukaan rakennuksen sisätiloissa tehtiin vähäisiä parannuksia 1970-l, jolloin esim. asuntolakerroksen pesutiloja uudistettiin. Suurempi muutos tapahtui 1982. Rakennuksen pinta-ala kasvoi neljänneksen
kun Valion teknillisen osaston vuoden 1980 suunnitelmien mukaan itäpuolelle rakennettiin 2-kerroksinen siipi ja sitä yhdistävä kapea rakennusosa.
Laajennuksen runko on betonia jonka ulkopuolella on lämmöneriste, tiiliverhous ja rappaus.31 Hämeen piirirakennustoimiston 1989 suunnittelemana
3. kerroksen tiloihin tehtiin peruskorjaus, jolloin alakattoja kipsilevytettiin ja
mm. pohjoispuolen luokkahuone jaettiin kahteen tilaan.32

Läpiajettava tankkivastaanottotila

Koneiden koetus- ja tuotekehittelyhalli
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2. krs
Laajennus ja muutos 1982
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Valion teknillinen osasto 1980.
Senaatti TRE.
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Peruskorjaus ja laajennus 1999-2007
Koemeijerin, joka tuolloin oli tunnisteella ET-rakennus, peruskorjaus tehtiin
kahdessa vaiheessa. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Kari Pessa / Rakennus- ja
energiatekniikka Oy, myöhemmin RE-Suunnittelu Oy.33 Vanhan rakennuksen
eteläpuolelle rakennettiin uudissiipi, kaksi laboratoriokerrosta ja niiden alle
jäävän autosuojakerroksen sisältänyt rakennus. Tyylillisesti rakennukselle
haettiin yhtymäkohtia vanhasta, mutta koristeaihein joita voinee pitää lyhyen
postmodernin kauden hedelminä. Tämän suppean selvityksen yhteydessä
voidaan mainita vain yleispiirteisesti, että peruskorjauksessa rakennuksen
kaikki sisätilat kunnostettiin, pintakäsittelyt ja pintamateriaaleja uusittiin,
samoin kalustus ja varustus. RE-Suunnittelu Oy:n 2002 ”värimääritykset”
asiakirjan mukaan ulkorappaus maalattiin Kivitex ”luonnon harmaa” sävyllä,
kerroslistat eli ”julkisivuraidat” maalattiin valkoiseksi ja vesikatto ja pellitykset
vihreäksi.34 Yleisvaikutelmaltaan rapatun seinän perusväri on kuitenkin vaalean vihreä. Toinen peruskorjaus- ja kalusteiden uusinta tehtiin Anni Valtonen /
RE-Suunnittelu Oy:n vuoden 2007 suunnitelmien mukaan.
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Laajennus

Laajennusosan keskikäytävä
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0. krs
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Valion teknillinen osasto 1971.
Senaatti TRE.
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Ylempi
1.
krs. kellarikerros.
Valion teknillinen osasto 1971.
Senaatti TRE.
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Valion teknillinen osasto 1971.
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2. krs
3.

Valion teknillinen osasto 1971.
Senaatti TRE.

4. krs

ALIMENTUM

Valion teknillinen osasto 1971.
Senaatti TRE.
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ALIMENTUM

RE-suunnittelu, 2000.
Senaatti TRE.
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2. krs

RE-suunnittelu, 2000.
Senaatti TRE.
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3. krs

ALIMENTUM

RE-suunnittelu, 2000.
Senaatti TRE.
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4. krs

RE-suunnittelu, 2000.
Senaatti TRE.
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Helsingin Tuomiokirkko. 		
Kipsikoristeiden restauroinnin työmaadokumentointi 1996-97.
Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä.
Grönqvistin talo, Helsinki.		
Julkisivujen restauroinnin työmaadokumentointi Theodor Höijerin 1883 valmistuneesta kaupunkipalatsista, 1998.
Tilaaja: Oy Grönqvistin talo Ab.
Suomen Kansallisteatterin, Helsinki. 		
Vuonna 1902 valmistuneen Onni Törnqvistin suunnitteleman teatterin julkisivujen
restauroinnin työmaadokumentointi 1999.
Tilaaja: Suomen Kansallisteatteri.

WeeGee-talo, Tapiola. 			
Vuosina 1964 ja 1967 valmistunut arkkitehti Aarno Ruusuvuoren suunnittelema
entinen Weilin+Göösin painotalo. Rakennushistoriaselvitys ja väritutkimus 2004.
Tilaaja: Espoon tekninen keskus / KOY WeeGee
Kyminlinna, Kotka.			
1800-luvun venäläisen kasarmialueen rakennushistoria- ja asemakaavahistoriaselvitys
2004.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.
Kaupinkallio, Tapiola.			
Tapiolan Kaupinkallion rakennushistoriaselvitys, alueinventointi ja arvotus 2004.
Tilaaja: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.

Suomen Kansallisteatterin, Helsinki.		
Kansallisteatterin sisätilojen restaurointiin liittyvän suihkupaalutukseen halkeamakartoitus 2001-2002 (/ 2003).
Tilaaja: Suomen Kansallisteatteri.

Kelloseppäkoulu, Tapiola			
Vuonna 1958 valmistuneen Tapiolan Kelloseppäkoulun ja asuntolan rakennushistoriaselvitys 2005.
Tilaaja: Asuntosäätiön rakennuttaja Oy.

Arppeanum, ent. Helsingin yliopiston Geologian laitos.
Vuonna 1869 valmistunnut Albert Edelfelt vanh. suunnitteleman yliopistorakennuksen sisätilojen restaurointiin liittyvä historiallinen väritutkimus 2001.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Oy.

Villa Cooper, Järvenpää.
Vuonna 1904 valmistuneen arkkitehti Lars Sonckin suunnitteleman Villa Enckellin
(aiempi nimi) rakennushistoriaselvitys ja kuntoarvio 2006.
Tilaaja: Järvenpään kaupunki.

Lapinjärven iso kirkko, Lapinjärvi. Vuonna 1746 rakennetun rapatun hirsirakenteisen ristikirkon julkisivujen rakennushistorian tutkimus ja kuntokartoitus, 2000.
Tilaaja: Lapinjärven Srk.

Taidehalli, Helsinki
Vuonna 1928 valmistuneen arkkitehtien Hilding Ekelund ja Jarl Eklund suunnitteleman taidehallin väritutkimus 2006.
Tilaaja: Taidehalli.

Vuorikatu 8:n piharakennus, Helsinki.
Rakennushistoriallinen selvitys ja inventointi Waldemar Aspelinin 1897 suunnittelemasta piharakennuksesta, 2001.
Tilaaja: Eläke-Tapio Oy.
Tapiolan Terveystalo ja Urheilutalo, Tapiola.
Rakennushistoriaselvitys Aarne Ervin 1960-luvun puolivälissä toteutuneista kahdesta
julkisesta rakennuksesta 2002.
Tilaaja: Espoon Tekninen keskus.
Fabianinkatu 26, Helsinki. 		
Rakennushistoriaselvitys Kauno S. Kallion vuonna 1906 suunnittelemasta Suomen
Liikemiesten Kauppaopisto Oy:n koulurakennuksesta 2003.
Tilaaja: Helsingin yliopisto / Tekninen osasto.
Vuorikatu 5, Helsinki.
Rakennushistoriaselvitys Väinö Vähäkallion vuonna 1925-26 suunnittelemasta Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Oy:n uudesta koulu- ja asuinrakennuksesta 2003.
Tilaaja: Helsingin yliopisto / Tekninen osasto.
Vuorikatu 3, Helsinki. 			
Rakennushistoriaselvitys Aarre Ekmanin vuonna 1919 suunnittelemasta A. B. Vuorikatu 3 O. Y. -asuinrakennuksesta 2003.
Tilaaja: Helsingin yliopisto / Tekninen osasto.
Suomen Kansallisteatterin, Helsinki. 		
Vuonna 1902 valmistuneen Onni Törnqvistin suunnitteleman teatterin sisätilojen
restauroinnin työmaadokumentointi 2002-2003.
Tilaaja: Suomen Kansallisteatteri.
Arppeanum, ent. Helsingin yliopiston Geologian laitos.
Vuonna 1869 valmistunnut Albert Edelfelt vanh. suunnitteleman yliopistorakennuksen peruskorjaus ja restaurointityömaan työmaadokumentointi 1999-2004.
Tilaaja: Helsingin yliopiston tekninen osasto (1999) ja Senaatti-kiinteistöt.
Yrjönkatu 18, Helsinki.			
Vuonna 1883 valmistunut Sebastian Gripenbergin suunnittelema entinen Suomalainen tyttökoulu ja sittemmin Suomen Taideakatemian rakennus. Rakennushistoriaselvitys 2004.
Tilaaja: Svenska folkskolans vänner r.f.

Kaartin kasarmi, Helsinki
Vuonna 1819 valmistuneen arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelema Suomalaisen pataljoonan upseerirakennus ja Aulis Blomstedtin suunnittelema uudelleenrakennus Puolustusministeriön virastotaloksi 1957. Rakennushistoriaselvitys 2007.
Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos.
Svenska Teatern, Helsinki
1860 valmistunut Theodor Chiewitzin suunnittelma ”Nya Teatern”. 1863 palanut ja
Nikolai Benois’n suunnitelmien mukaan 1866 uudelleenrakennettu. Muutettu Jarl
Eklundin, Eero ja Eliel Saarisen suunnitelmien mukaan1936. Rakennushistoriaselvitys
ja väritutkimus 2008.
Tilaaja: Nya Teaterhus Ab.
Eduskuntakiinteistöt, Helsinki
Rakennushistoriaselvitys ja tietokantainventointi Eduskuntakiinteistöistä 2008-2009
sisältäen J. S. Sirénin Eduskuntatalon 1930, Hilding Ekelundin suunnitteleman
entisen Kaupunkiliiton talon 1954 ja Arkkitehtitoimisto PLR:n laajennusosat A, B, ja
C 1970-luvulta.
Tilaaja: Eduskunnan kiinteistötoimi.
Turun Akatemiatalo, Turku
Vuonna 1816 valmistunut arkkitehti C. C. Görwellin suunnittelema Turun Akatemian
uudisrakennus ja sittemmin Turun hovioikeuden talo. Rakennushistoriaselvitys 2009.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Oy.
Fastighets Ab Norra Kajen 4 - Pohjoisranta 4, Helsinki
Vuonna 1883 valmistunut arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelema asuinkiinteistö,
nk. Standertskjöldin talo.
Rakennushistoriaselvitys 2009
Tilaaja: Fastighetsbolag Norra Kajen 4
Kansalliskirjasto, Helsinki
1840-luvulla rakennettu Helsingin yliopiston pääkirjasto, suunnitellut Carl Ludvig
Engel.
Julkisivujen rakennushistoriaselvitys 2010
TIlaaja: Helsingin yliopiston Tekninen osasto

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4-10, Helsinki
1800-luvun alun vuosikymmeninä rakennetut neljä kaupunkikorttelitaloa, jotka
yhdistettiin toiminnallisesti ja muutettiin useaan otteeseen kunnes 1990-luvulla muodostettiin puolikkaan korttelin kokoinen Kauppa- ja teollisuusministeriön rakennus.
Rakennushistoriaselvitys ja inventointi 2010
Tilaaja: Senaatii-kiinteistöt
Valtioneuvoston kello, Helsinki
C. L. Engelin suunnitteleman senaatintalon kellotaulun historiallisten vaiheiden
selvitys ja väritutkimus 2010
Tilaaja: Senaatii-kiinteistöt
Helsingin Yliopiston pääkirjasto, kansalliskirjasto, Helsinki
Rakennushistoriaselvitys 2011
Tilaaja: Helsingin yliopiston tekninen toimi
Keravan vankila, Kerava
Fl. Granholm, Hugo Lindberg, Vankeinhoitoasiainlaitos... mm. suunnitelmien
mukaan eri vaiheissa (1891...) rakennettu kasvatuslaitos ja vankeinhoidon rakennusaluekokonaisuus. Rakennushistoriaselvitys 2011
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt
Aleksanterinkatu 15, Atlas-talo, Helsinki
Gustaf Nyströmin vuonna 1888 suunnittelema liike- ja asuinrakennus.
Rakennushistoriaselvitys 2011
Tilaaja: OP-Pohjola
Kaartin kasarmi, F-rakennus, Helsinki
C. L. Engel / E. B. Lohrmannin suunnittelema 1840-luvulla valmistunut kasarmirakennus. Rakennushistoriaselvitys 2012
Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos / Senaatti-kiinteistöt
Pelastusarmeijan Temppeli, Helsinki
Oskar Finkenbergin suunnittelema vuonna 1895 valmistunut kokoontumistila.
Rakennushistoriaselvitys 2012
Tilaaja: Suomen Pelastusarmeijan säätiö
VR Helsingin aseman Hallintorakennus
Arkkitehtien Herman Gesellius ja Eliel Saarinen suunnittelema vuonna 1909 valmistunut keskushallintorakennus.
Rakennushistoriaselvitys 2012
Tilaaja: VR-yhtymä
Svenska Teatern, Helsinki
Työmaadokumentointi 2012
Tilaaja: Nya Teaterhus Ab.
Kiinteistö Oy Eteläesplanadi 12 eli entinen Wasa Bankin talo, Helsinki
Arkkitehtitoimisto Grahn, Hedman & Wasastjernan ja julkisivujen osalta John Settergrenin suunnittelma ja vuonna 1899 valmistunut pankki- ja asuinrakennus.
Rakennushistoriaselvitys 2013
Tilaaja: OP-Pohjola
Kaartin maneesi, Helsinki
Axel Hampus Dalströmin suunnittelema vuonna 1877 valmistunut Suomen sotaväen
harjoitusrakennus. Rakennushistoriaselvitys 2013
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt
Vantaan Pyhä Lauri, Vantaa
Keskiaikaisen kirkon ja kellotapulin jotka tuhoutivat palossa 1893 ja jälleenrakennettiin Th. Höijerin suunnitelmien mukaan, rakennushistoriaselvitys ja suppea
väritutkimus 2012-2014
Tilaaja: Vantaan Seurakuntayhtymä
Vantaan Jokiniemen koelaitos
Entinen Ånäsin Suomen maanviljelys-taloudellinen koelaitos.
Rakennushistoriaselvitys 2014
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt
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Arppeanum, Helsinki
Entinen Keisarillisen Aleksanterin yliopiston laboratorio- ja museorakennus.
Suppea rakennushistoriaselvitys 2014
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt
Antinkatu 1, Helsinki
Entinen Valtioneuvoston kirjapainorakennus
Suppea rakennushistoriaselvitys 2014
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt
Antinkatu 6, Pori
Entinen Lipsasen kiinteistö
Rakennushistoriaselvitys sekä kehitys- ja rakennussuojelutavoitteet 2014
Tilaaja: Porin kaupunki
Tossu, Helsingin kuvataidelukio
Suppea rakennushistoriaselvitys Rakennushallituksen / Väinö Vähäkallion suunnittelemasta entisestä Helsingin toisesta suomalaisesta lyseosta 2014.
Tilaaja: Arkkitehtitoimisto Perko Oy / Helsingin kaupunki, tilakeskus
Hanasaari B, Helsinki
Rakennushistoriaselvitys ja suojelutavoitteiden määrittely Hanasaari B (CHP) -voimalaitoksesta 2015.
Tilaaja: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Kansallisarkisto, Helsinki
Ulkoasun rakennushistoriaselvitys 2015
Tilaaja: Senaatti-kiinteisttöt
Arabia - Hämeentie 135, Helsinki
Yleispiirteinen rakennushistoriaselvitys 2015
Tilaaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.
Kutomotie 1-3, Entinen Stockmann Pitäjänmäki. Helsinki
Suppea rakennushistoriaselvitys 2016.
Tilaaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.
Helsingin kauppatori.
Kaupunkirakennehistoriaselvitys 2016.
Tilaaja: Helsingin kaupunki. Kaupunkisuunnitteluvirasto.
Jokioisten kartano.
Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys ja suppeat selvitykset vanhimmasta
rakennuskannasta 2016.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

